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ಯ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 

ವೈಚಾರಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಸೀಮೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ 
ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವನ್ನೇ ಸವೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಳವೆಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಸಾಹಸವನ್ನು ಅವರು ಆಮೇಲೂ ಅದೇ ಹುರುಪು, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ 

ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರೀಶರಿಗಿರುವ ಮೋಹವು 

ಕಲಾವಿದನೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕಲೆಯಬಗ್ಗೆ ತಾಳುವಮೋಹದ ರೀತಿಯಂಥದು; ಅದು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ 

ಅಥವಾ ಚಿಂತಕನಂತಹದಲ್ಲ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾದರೋ ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳ ಭಾರದಡಿಯಲ್ಲಿ 

ತಾನೇಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಗೌರೀಶರು ತಮ್ಮ ಬಾಳಸಂಜೆಯ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 

ಸಲ ಹೊಸದೊಂದು ವಿಚಾರ-ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಅದೂ ಎಂಥ 

ಪ್ರದೇಶವೆಂದಿರಿ ? ಅನಂತ ಮತ್ತು ವಾಚ್ಯಾತೀತಗಳ ಚರಮ ಸೇಮೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ 

ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದು | ಸಾಹಿತ್ಯವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಕೃತಿಯಾದ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೋಯಿಟ್ರ (ಭವಷ್ಟ 

ಕಾವೃ) ಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಂತರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗೌರೀಶರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ( ಅಥವಾ, 

"ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರೀಶರು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ', ಅಂದರೆ ಸರಿಹೋಗಬಹುದಲ್ಲವೇ?) ಈ 

ಕೃತಿಯ ಅವಗುಂಠನ ತೆರೆಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಪಾಹ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ 

ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಹೋದಂತಿದೆ. 

ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ನನ್ನ ಸಾಲೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷ ನನ್ನ 

ಶಿಕ್ಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ದೈವದತ್ತ ಈ ಸುಸಂಧಿಗಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞನಾದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. 
ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಕೃತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯ ನೆವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾದರೂ ಶಬ್ದ 

ಬರೆಯುವದೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅಲಭ್ಯ ಗೌರವವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು 

ಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ 

ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಿತ್ತೇನೋ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗೌರವ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ 

ನಮ್ರ ಭಾವ. ಇಂಥ ಕೆಲಸವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹತ್ತುವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು 

ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎರಡು 

ಸಂಗತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ; ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮಾಂತ್ರಿಕ 

ಮುದ್ರೆಯನ್ನೊತ್ತಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ; ಎರಡು, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ 

ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೋಡಂಗಿಯಾದರೆ ಏನಂತೆ? ಎಂಬ ಹುಂಬ 

ಧೈರ್ಯ ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. 

ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿಯು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ವರಿಷ್ಟ ಗದ್ಯಕೃತಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. 

ಇಂಥ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಗೌರೀಶ 

ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಕೃತಿಯೊಂದನ್ನು ಭಾರತೀಯ 

ಭಾಷೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದೆಂದರೆ ಸಹಸಾ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವೇ. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಬಳಸಿದ 
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ಶಬ್ದಗಳ, ಭಾಷೆಯ ಮಹೋನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಕಿರ್ಣ ವಿಚಾರಸರಣಿಗಳು 

ಭಾಷಾಂತರಕಾರನ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಮೂಲದ್ದೇ 

ಎನ ಸಬಹುದಾದಂಥ ಕೃತಿಯೊಂದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲೆತ್ತಿಸುವ ಭಾಷಾಂತರಕಾರ, ಆತ ಎಷ್ಟೇ 

ನಿಷ್ಠನಾದರೂ, ಧಿ ಆಯ್ದು ಕೊಂಡ ಮೂಲಕ್ಕತಿಯ ಭಾಷಸ್ಷ್ಠವಕ್ಕೆ, ಅದರ 

ವಿಚಾರಸರಣಿಗೆ ಸಕಾಗುವಿಕತ ಅನತಪಜದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಷಾಂತರಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಈ ಆಹ್ಮಾ _ನವನ್ನೆ ಮರಿ ಅವನು ತನ್ನ 

ಭಾಷಾಂತರದ ಭಾಷೆಗೇ ಹೊಸತಾದ ಪ್ರವಚನ (618084088)ಪ ಪ ಕ್ರಕಾರವೊಂದನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ 

ತಕ್ಕುದಾದ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಪರಿಶ್ರ ಇ 

ಪಕ್ವ ಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು "ಗೌರೀಶರು ನಮ್ಮೆ ದುರಿಗಿನ ಈ ಕೃತಿರಚನೆಯಲ್ಲಿ 

ದುಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೂರ್ತ ಚಕಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸಮಜಸಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 

ತಕ್ಕುದಾದ ಹುರಿಕಟ್ಟು ಗದ್ಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 

ಗದ್ಯ ಲೇಖನಗಳು ವಷಯ ಬೋಧಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಚಾರಪ್ರಚೋದಕವೂ ಆಗಿವೆ. 

ನನಗನ್ನಿಸುವಂತೆ, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಗೌರೀಶರನ್ನು 

ಮೀರಿಸುವ ಬೇರೊಬ್ಬ ಲೇಖಕನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಾರ. ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಇಂಥ 

ಕೃತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರೀಶರು ಸರ್ವಥಾ ಅಭಿನಂದನೀಯರು. 

ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಯಾವ ಕೃತಿಯೇ 

ಭಾಷಾಂತರಿತವಾಗಲಿ, ಅದೊಂದು ಮಹತ್ವದ, ಅಪೂರ್ವ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. 

ಯಾಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಅರವಿಂದರೆಂದರೆ ನವಶಕ್ತಿಯೊಂದರ 

ಆವಿರ್ಭಾವ. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಪಿತ್ಫ ಪಿತಾಮಹರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 
ಹ 

ಸಾಕ್ಟಾತ್ಕರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲೆತ್ತಿಸಿದ ಯಜುಸತ್ವಜ್ಞೆಯ ಹರಿಕಾರ, ಉದ್ಭೋಷಕರು; ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 

ಆಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ವಯಂವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಯೂ 

ನವಪ್ರಜ್ಞಾಶಕ್ತಿ ಯ,ಸೃ ಜನಾತ್ಮಕ, ನವೀನ ವಿಚಾರಗಳ ಆಗರವೂ ಆಗಿದೆ, 

ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿಯುಡಾ. ಜೇಮ್ಸ್ ಎಚ್. ಕರುನ್ನರ ನ್ಯೂ ವೇಜ್ ಇನ್ 

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಲಿಟರೇಚರ್' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕ್ಬೆಯೆಂದು ಮೊದಲು 
ಸುರುವಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಬೃಹತ್ಸರಣಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಈ 

ವಿಚಾರಪ್ರಚೋದಕ ಲೇಖನಗಳು ಆರ್ಯ ಪ್ರತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷಗಳ 

ಹಿಂದೆ-ಅಂದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1918ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 1920ರ ವರೆಗೆ - ಪ್ರಕಟವಾದವು. ಶ್ರೀ 

ಅರವಿಂದರು ದೇಹತ್ಯಾ ಗಮಾಡಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ, 1920ರಲ್ಲಿ ಇವು ಪುಸ್ತಕ 

ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ ಗ್ರಕಟವಾದವು. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ನ ಮೆಟ ಫಿಜಿಕಲ್ ಕವಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಇನ್ನೂ 
ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಲೇಖನಗಳ ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲನೆಗೈದು, ಅವಕ್ಕೊ ದು 
ಗೃಂಥರೂಪ 'ಕೊಡಬೇಕೆದು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಯಿತ್ತು ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ. 

ತನಗರಿವಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಉತ್ಕಾಂತಿಯ ಉತ್ಕ ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದು 
ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲು ಬಂದವರೆಂದು ಶ್ರೀ 
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ಅರವಿಂದರನ್ನು ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಎಚಕ್ಟಕ ಬುದ್ದಿಜೀವಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 

ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಚಾರಧಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಥವಾ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ; ಮನುಷ್ಯ 
ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಗುರಿಯೆಂಬುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರಮಾದರಿಗಳು 

ನಮಗಿತ್ತ ಕಾಣಿಕೆ. ಇಂಥ ಅರ್ಥಶೂನೃ್ಯತೆಯ ಬಂಜರಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವರೆಂದರೆ 
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರೇ. ದೇವರು, ಆತ್ಮಗಳ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿಯೂ, ನಿಜದ ಬದುಕನ್ನು 

ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಅನೇಕ ತತ್ವಧಾರೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇವೆ. ಇಂಥಲ್ಲಿ 

"ದೇವರು' ಅಥವಾ " ಆತ್ಮ' ದಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ವೈಚಾರಿಕ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯಗಳಾಗಬಲ್ಲವು. 

"ಈ ಬದುಕು ಅರ್ಥಶೂನ್ಯ' ಎಂದು ಸಾರುತ್ತವೆಯೆಂದು ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ 

ವೈಚಾರಿಕ ಒಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುವ ದೂರು ಸರ್ವವಿದಿತ. ಈ ಜಗತ್ತು ಬರಿ ಮಾಯೆಯೇ 

ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಕೊನೆಗೆ " ಆ ಕೇವಲ' ದೊಂದಿಗೆ 

ಐಕ್ಯವಾಗಲು ನಡೆಸಿದ ತಯಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನು? ಈ ತತ್ವಧಾರೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವನದ ಪರಮ, 

ನಿಷ್ಠ, ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫರಾರಿಯಾಗುವುದು. ಬದುಕನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಇಂಥ 

ತತ್ವಧಾರೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಸಹಸಾ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. "" & 611110 ಐ೮1೦೦!1೦0 

15 ೦೪೯ ೩11೫7.'' "" ದೈವೀಪೂರ್ಣತ್ವವೇ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಗುರಿ'' ಎಂದು ಅವರು 

ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿಸಾರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ಸುಸತ್ವವಾದದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ 

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕರ ವಎರೋಧವನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಒಂದೆಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ 

"" [101/೮1] ೪/೮ 1೩1೮ ೩1೪/೩)/5 7೦55056006 0! 70 (76 ೧೩/10. ಗಿ70 1! 

15 (11೮ ೩117 ೦1 ೦೯ 3೧8೩ 10 17೩0, 17 113೮ 1೩೧80೩8೮ ೦! (70 1008, 

0೩೪೮೧ ೩116 ೦೩/1 ೮೧೩! ೩76 ೦೧೦.'' "" ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೋ 

ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶ-ವೇದಗಳ 

ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಹೇಳುವದಾದರೆ- ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗಳ ಸಮಾನೈಕ್ಯ. "" ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ 

ಲಕ್ಷ್ಯವು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಫಲಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಸುವುದರ ಕಡೆಗಿದೆ, 

ಪಲಾಯನದತ್ತ ಅಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಿದ್ಧಿಯು ವ್ಯಷ್ಟಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಮಷ್ಟಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು 

ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. " ಛೇ! ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ; ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ, 

ಆದರ್ಶಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ! ಎನ್ನುಎರಾ? ಆದರೆ, ಒಂದು ಮಾತು: ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಹೇಳಿದಂತೆ, 

""ಕ್ರಿಯಾತಂತೇಶ್ರದ್ದಾ''! ನಮನಿಮಗೆ ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರು 

ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕ್ರಿಯೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ನಡೆದೇಇದೆ. ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತುಕುಸಿಯುತ್ತಲಿದೆ, ಹೊಸದು 

ಹುಟ್ಟುತ್ತಲಿದೆ. 

ಹೀಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಹೊಸದೊಂದು ತತ್ವಧಾರೆಯನ್ನು 

ಕೊಟ್ಟವರೆಂದೂ ಈ, ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸುಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರೆಂದೋ, ಮಹಾನ್ 

ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದವರೆಂದೋ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರೀ 

ಅರವಿಂದರೆಂದರೆ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ: ಮನುಕುಲದ 

ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯಾತ್ರೆಯ ಧುರೀಣ; ಮಹತೋಮಹೀಯಾನ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾದ ಅತಿಮಾನಸಿಕ 
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ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದ, ಪಿಪಾಸುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರಿಸಿದ, 

ಅತೀಂದ್ರಿಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ನವಮಾನವತೆಯ ಪ್ರವಾದಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತೆ, 
ಪರಿಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಈ ನೆಲದಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆರಂಭ 

ಮಾಡಿದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯೂ ಹೌದು. ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಲು 

ಕಾತರಿಸುತ್ತಿರುವ ನವಭವಿಷ್ಯದ ಅವತಾರವೇ ಅವರು, ಎಂದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ 

ಹೇಳಬಹುದು. 

ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಈ ಮಹಾನ್ ದರ್ಶನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಹೇಳಲು ಅವರು 

ಅವಿರತ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಲೇಖಕನೂ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ 
ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ: ಯಾವನೂ ಇಂಥ ನಿಗೂಢ, ಅಪೂರ್ವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ 

ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕರು ಬಣ್ಣಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀ 

ಅರವಿಂದರು " ಆಧುನಿಕ ವ್ಯಾಸ'ರು. ಅವರ 35 ಉದ್ದ) ಂಥಗಳ ಎದುರು ನಿಂತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಂಡುಬರುವ ವಿಷಯವಿಸ್ತಾರ, ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿ, ಗದ್ಯ, ಕಾವ್ಯ 

ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಪ್ರಭುತ್ವ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನನದು, ನತಮಸ್ತಕರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ 
ಶ್ರೀ ಅರಎಂದರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ ಪೂಜೆ. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದಾ ಗ, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ 

ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿ, ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಕೆಲವರು 

ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. 

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ "ದ ಲಾಯ್ಭ್ಡಿ ವಾಯ್ಡ್, "ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಾಯ್ಕಲ್', "ದಿ 

ಆಯ್ ಡಿಯಲ್ ಅಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಯೂನಿಟಿ, ದ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಫ್ ಯೋಗ, ಸಾವಿತಿ, 

"ದಿ ಎಸ್ಟೇಸ್ ಆನ್ ದ ಗೀತ', "ದ ಫಾವ್ಂಡೇಶನ್ ಅಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಆನ್ದ 

ವೇದ 'ಅಥವಾ "ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೋಯಿಟ್ರ' ಗಳಂತಹ ಮೇರು ಕೃತಿಸೌಧಗಳ ದ್ವಾರಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ 

ಅರ್ಹರಾಗಬೇಕಾದರೆ ತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಿಮೆ, ತಾತ್ವಿಕಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಲದು; 
ಸೂಕ್ಚ್ಮಗ್ರಾಹೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಸಂವೇದನೆಯೂ ಅವಶ್ಯ. ನಾ ನೀ ಎಂಬ ಎಷ್ಟೋ ಜನ 
ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಪಂಡಿತರು ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದೇನು? "ತಲೆತಿರುಗಿಸುವಂತಹ 
ಶಬ್ದಾಡಂಬರ, ಮತ್ತು ಅರ್ಥದ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ.' ಇಂಥ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರೆಂದರೆ 
ಕಣ್ಣಿನಳವಿಗೆ ಸಿಗದ ವಿಸ್ತಾರ, ಕೈಗೆಟುಕುದ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ತಮ್ಮ ಓದುಗರಿಂದ 
ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇನೋ ನಿಜ; ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ 
ಅರ್ಹತೆಯಾಗಲಿ, ಉತ್ಸುಕತೆಯಾಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. 
ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಓದುಗರಿಂದ ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ 
ತೆರೆದಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ, ಇಷ್ಟೆ ಈ ಅಪೇಕ್ಟೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದವರಿಗೆ ಶ್ರ್ರೀ 
ಅರವಿಂದರು ಕೊಡಮಾಡುವುದು ಅಗಾಧ! ಅಮೂಲ್ಯ! ಅವರನ್ನು ಓದಬಯಸುವನು ಆ 
ಓದಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದುವೇಳೆ ತರದೇ 
ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನೂ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಇಷ್ಟೇ; ಓದುಗನು ಓದಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 
ಸ್ಪಂದಿಸುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಯಲು ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಅಸಾಧಾರಣ 
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ವಿಮರ್ಶಾಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಅಥವಾ ಆತ್ಯಾಧುನಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಆಮದುಮಾಡಿಕೊಂಡ 
ಪರಿಮಾಣಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಬದುಕು, ಬರೆಹಗಳನ್ನು ತೂಗಲೆತ್ತಿಸುವುದು 

ಮೂರ್ಪತನದ ಪರಮಾವಧಿಯೇ ಸರಿ: ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಂದ ಅವರ 
ಬೆಲೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಂಥ ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ 

ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥವರ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರೆಂದರೆ" ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲು; ಅಥವಾ, 

ತೆರೆದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ”. 

"1೮ 85೩/೦5 17101100( ೦8 ೦೫೯ ೩8೮ ೩70 ೩ 17೩]೦7 10700 01 (10 
111೮ ೦8 ೮ 50171" "" ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನದ 

ವರಿಷ್ಠ ಚೇತನ'' ಮುಂತಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರನ್ನು ಡಾ. ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ರಂತಹ 

ವಿಚಕ್ಬಕರೂ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 

ಅರವಿಂದರು ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಲಭ್ಯರಾಗಿಲ್ಲ? ಉತ್ತರರೂಪವಾಗಿ, ಈ ಪಶ್ನೆಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 

ಕಾರಣದತ್ತ ಕೈಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂಡಿತಂಮನ್ಯರು ಶ್ರೀ 

ಅರವಿಂದರನ್ನು ಸ್ವಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸುಗ ದೂರ ಇಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣವಿರಬೇಕು. 

ಭಾರತೀಯ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುವ ನಿರುತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ 

ಎರಡನೆಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇದು: ಸ್ವದೇಶೀಮೂಲದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಂದ, 

ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಪಡೆದು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗಿರುವ 

ಸಂಶಯ ಮತ್ತು ಅಪನಂಬಿಕೆ. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ತಮ್ಮ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೇನೇ ಪಾಶ್ಚ್ವಾತ್ಯ 

ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದರು; ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ 

ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು'ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕೂಡ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ 

ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವಿಯ ಸ್ವಯಂಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿವಿಧ ಪಾತಳಿಗಳನ್ನು 

ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹದಿಹಲವು 
ರೀತಿಯಿಂದ ಮೀರಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದನ್ನು 

ಅವರು ಮನಗಂಡರು. ಕೇವಲ ಜಿಜ್ಞಾಸಾತಂತ್ರಮಾತ್ರದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅರ್ಥ 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯು ಅಂಶತ: ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು; ಇದಲ್ಲದೆ, 

ಜಿಜ್ಞಾಸಾಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆತ್ಮರತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಸಾನಗೊಳ್ಳಲೂಬಹುದೆಂದು ಅವರಿಗೆ 

ಅನಿಸಿತು. ಯೋಗದತ್ತ ತಿರುಗಿದರು; ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ವೇದಗಳು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ, 

ತೋರಿಸಿದ್ದವೋ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಂಥ ಉಚ್ಛತಮ ಪಾತಳಿಯನ್ನು ಅವರು ಆತ್ಮಸಾತ್ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಸ್ವನಿವೇಶಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೇವಲ ಬಲವತ್, ಮಹಜ್ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಿಂದ 

ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಸ್ಮಾರವಾದ, ಸ್ವಯಂಸಂಪೂರ್ಣವಾದ, ಸಂತುಲಿತ 

ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವರು ಯೋಗದ ಬಲದಿಂದ ತಮ್ಮೊಳಗೇ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಕೇವಲ 

ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿದ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೂ 

ಒಳಗೊಂಡ, ಹೊಸ ತರಹದ ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಪ್ರತಿ" ನೀಧಿ' ಕರಿಸಿದರು. 
ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತೆಂದರೆ, ಇಂದಿನ ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ 



ಕ್ಕ 

ಯೂರೋಪೀಕೃತವಾಗಿದೆ; ಅದು ಈ ಯೂರೋಪೀ ವೈಚಾರಿಕ ಶೃಂಖಲೆಯಿಂದ 

ಹೊರಬರದ ತನಕ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಹನೆ ಅಥವಾ ಅನವಶ್ಯಕ 

ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಹಜವೇ. ಮೋಜೆಂದರೆ, ಸ್ವತಃ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರಲ್ಲೇ ಅನೇಕರು 

ಅರವಿಂದ-ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು-ನಿಧಾನವಾಗಿಯಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ, ನಿಸ್ಸಂಶಯ 

ವಾಗಿ- ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರೆಂದರೆ ದೇಶ-ಕಾಲಾತೀತ ಸತ್ಯವೊಂದರ 

ಆವಿರ್ಭಾವ, ಹ ಹಾ ಅಥವಾ ಪಂಥವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, ಕೌಲುದೇವರುಗಳು 

ಅಥವಾ ಪಂಥೀಯವಾದಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸುವಂಥ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಅರವಿಂದ- 

ವಎಚಾರಧಾರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ 

ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ರೋತಾಧಿಷ್ಟಿತರು 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ-ಮಾರ್ಗದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರನ್ನು-ಸ್ಪಷ್ಟ 

ವೈರಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ- ಉಪೇಕ್ಷೆ ಯಿಂದ, ಮುಜುಗರದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದುದು. 

ಬೇಂದ್ರೆ, ಮಧುರಚೆನ್ನ, ಗೋಕಾಕ, ಕೆವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಮುಗಳಿ, ನ ನಾರಾಯಣ ಸಂಗಮ್ಮ ಸ ಸ.ಸ. 

ಮಾಳವಾಡ ಮತ್ತಿತರರು ಅರವಿಂದ-ವಿಚಾರಧಾರೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ, 

ಪ್ರೇರಣೆಪಡೆದು, ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ, ಗಣನೀಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು 

ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಪೋತದ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃಗಳು ಈ 

ಮಾತನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಿಲ್ಲ; ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಧೃತಿಗೆಟ್ಟ ಇಂಥ ಕೆಲವರು 
ಅರವಿಂದ-ಪ್ರೇರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು "ಹುಚ್ಚಾಟ' ಎಂದೋ, "ಜಾತ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಅತಿರೇಕ' ಎಂದೋ ಕಡೆಗಣಿಸಿಬಿಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ 
ವರಕವಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗಿಲುದ್ದ ಮಾತಾಡುವವರೂ ಹೃದಯಸಮುದ್ರ ದಂಥ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ 

ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ತಲೆ ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಕನ _ಡವು ಅರವಿಂದ-ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ದನಿಗೊಟ್ಟದೆ. ಆದರೆ 
ಇಷ್ಟೇ ಸಾಲದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಾದ ಬೇಂದೆ, ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, 
ಗೋಕಾಕ ಮುತ್ತು ಮಗಲ ರಾಂ ನರಾಟಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರಿಂದ ಗಾಢವಾಗಿ 
ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾ ರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. 
ನನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಲು ಇದೊಂದೇ. ಮಾತು ಸಾಕಲ್ಲ ವೇ? ಕನ್ನ ಡೇತರ 
ಭಾರತೀಯಭಾಷೆ. ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯವರ ಜೀ 
ಕೃತಿಗಳು ನಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ 
ಗಲ್ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ "ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾ ಇ ಊ್ಥಊಉ 
ವರಸಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಬಂದವುಗಳು ಆಗ ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಃ 
ಬೇಂದ್ರೆಯವರೇ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ "ದ ರೋರಫ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್' ದಂಥ ಭಾವಗೀತೆ ಮತ್ತು 
ಸಾವಿತ್ರಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ ಭಾಷಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಸುರುವು ಮಾಡಿದರು. 
ಆರ್.ಜಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅವರು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಗದ್ಯ ಕೃತಿ "ಯೋಗ 
ಅಂಢ್ ಇಟ್ಟ್ ಆ: ಬ್ದೆಕ್ಟ್ಸ್ಸ್ ' ಅನ್ನು ಕನ್ನಡಿಸಿದರು. ಮಂತ್ರ ಸ್ಪಂದನಾವೇಶಯುತವಾದ 



೫1 

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಗದ್ಯ ಕೃತಿ 'ದ.ಮದರ್ ಅನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಸಂಗಮ ಮತ್ತು 

ಮುಗಳಿಯವರು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಗೋಕಾಕ, ಸ.ಸ. ಮಾಳವಾಡ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರೇಗಲ್, 
ವಸಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಎನ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳನ್ನೂ 
ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರ " ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿ ಟೇಶನ್ಸ್ ದ ಕಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನೂ 
ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಮೇರುಕೃತಿಗಳ ಪೃಕಿ ದ ಲಾಯೃ್ಭಡಿ 

ವ್ಹಾಯ್ಡ್; ಕೆ. ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಬಿ. 

ಜೋಶಿಯ ದಿ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಆನ್ ದ ಗೀತ ಈ ಮೂರರ ಬಗ್ಗೆನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. 

ಮುಗಳಿಯವರು ಮಾಡಿದ ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಸುಂದರ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 

ನೆನೆಯಲೇಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ 

ಸಾಹಿತ್ಯವಿಮರ್ಶೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಶಿ ಶ್ರೀ ಗಂತಾ ಮೇರುಕೃತಿಯಾದ ಚೆ ಫ್ಯೂಚರ್ 

ಪೋಯಿಟ್ರ' ಕೂಡ ಈಗ ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದಂತಾಯಿತು. 

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿವಿಡಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಣ್ಣಾ ಡಿಸಿದರೆ ಗೊತ್ತಾ ಗುತ್ತದೆ 

ಇದರ ಹರವು ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂಬುದು. ಸಾಹಿತ್ರೆ ತಿಹಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು, ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ 

ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮೇಲಶೆ ಮ್ಲಿಕ ಬರುರಸಸಿ ಇಲ್ಲಿವೆ; ಪುರಾತನ ಮತ್ತು ಅರ್ವಾಚೀನ 

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕವಿಗಳ ರಸಗ್ರಹಣವಿದೆ; ಭವಿಷ್ಯಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ- ವಿಶೇಷತಃ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾವ್ಯದ 

ಬಗ್ಗೆ- ದೂರಪ್ರೇಕ್ಷೃವಿಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ "" ಕಾವ್ಯದ ಸತ್ಯ'' "ಲಯ ಮತ್ತು ಗತಿ'' ""ಶೈಲಿ 

ಮತ್ತುವಸ್ತು'', ಕವಿಕ್ರತು ಮತ್ತುಮಂತ್ರ'', ಕೆ ಕಾವ್ಯದ ಆದರ್ಶ ಅಂತಸ್ಸತ್ತ', ತ ಕಾವ್ಯಸತ್ವದ 

ಸೂರ್ಯರು'', ಕಾವ್ಯಾನಂದದ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ'', ""ವಿಶ್ವ ಮತ್ತು ಚೇತನ'' 
ಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲಿಕ ಪರಾಮರ್ಶೆಯಿದೆ. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಮೂರು 

ಎಭಿನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ: 
1. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ವಿವಿಧ ಒಲವುಗಳು ಮತ್ತು 

ಅವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಕ್ತಾರರು 

2. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾವ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮತ್ತು 

ತಿ; ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಊರ್ಧ್ವಪಾತಳಿಗಳು. 

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧಭಾರತೀಯ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯವನ್ನು 

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೊದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಜಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ 

ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೇ 

ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಆಂಗ್ಲಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯವೆನ್ನಬಹುದಾದ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ 

ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯವೊಂದನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಾದರು. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಸುಮಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯದ ಅರಿವು ನಮಗಿನ್ನೂ 

ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆಇಡುವ ಸಾಹಸವನ್ನು 

ಒಬ್ಬರೂ ಮಾಡಿದಂತಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ, ಸಜೀವ, ಸಾಹಿತ್ಯವಿಮರ್ಶಾ 
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ಪರಂಪರೆಯೊಂದು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಫೆಸರ್ ಸಿ. ಡಿ. 

ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ವಿಷಾದಿಸಿದರು. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾವ್ಯದ ಭಳವಣಿಗೆಯನ್ನು 

ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲು, ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಲು ಪ್ರಾಚೀನ 

ಭಾರತೀಯ ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಇಂಥದೊಂದು 

ವಿಮರ್ಶಾಪರಂಪರೆಯೊಂದ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಅಡಿಪಾಯ 

ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಾಜೇ ನೀ ನಿಜ; ಬಡಗ ಪ್ರಫೆಸರ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು 

ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಈವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ "ಗಿರಾಕಿ' ಯೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನೂ, ಭಾರತೀಯ 

ದರ್ಶನಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾವ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತವೊಂದನ್ನು 

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಬೆಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ 

ಸಾಹತ್ಯಪರಾಮರ್ಶೆಯ ಎಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 

ಸಾಹಿತ್ಯಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚ್ವಾತ್ಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು 

ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ವಿಷಯಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ 

ವಸ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆಧುನಿಕ ವಿಮರ್ಶಕನಿಗಿರುವಂತೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಅಥವಾ 

ಸಂಕೋಚಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲೆಯೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ 

ಹೊರತರುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಕಲೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು 

ಸಾಬೀತುಗೊಳಿಸಲೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವಶ್ಯ ಎಂದು ಅವರನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದರೇನು ಅಷ್ಟೇ 

ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಅರಿತಿದ್ದರು. ಕಲೆಯು ಕೇವಲ 
ಸ್ಫೂರ್ತಿಮಾತ್ರ ದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರದು, ನಿಜ; ಆದರೆ ಕಲಾಕೃತಿಯು 
ನೈಜತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆ ಬೇಕೇಬೇಕು ಎಂದು ವರು ಒತ್ತಿ 
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಪಾ ಕಾರ (1073) ದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲ ಗಳೆಯುವದಿಲ್ಲ. 
ಕಾವ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸದಲ್ಲಿ  ಕಾವ್ಯವೊಂದರ ಛಂದಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಪ ದ್ಯಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ 
ಸಿಗುವ ವಾಗರ್ಥಪ್ರ ತಿಪತ್ತಿ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರ 
ಪ್ರಕಾರ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೀ ನಿಲ್ಲುವ ಏಕೈಕ ವಸ್ತುವೆಂದರೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ 
"ಕವಿ' ಗೆಸಂವಾದಿಯಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ 'ಪೋಯಿಟ್' "ದನಿರಕ್ತ ಕೃರ್ಥವು' ಮಾಡುವವನು” 
" ಮಾಳ್ಯ ಗಾರ' ನಂದ್ರಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಪ್ರಕಾರ, "ಕವಿ' ಎಂದರೆ, ವೈದಿಕ ಅರ್ಥದ 
"ದ್ರ ಷ್ಟಾರ', "ಯಷಿ "ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಾಹಿನಿ'. ಅವರನ್ನು ಪಾ ಕಾವ್ಯದ 
ಮೂಲಶಕಿ ಯಿರುವುದು ಅದು ಕೊ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಅರ್ಥ ಜಡ 
ಭಾವಸ ೦ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, 

ಕಾವ್ಯಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸೌಂದರ್ಯವಪ್ರಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲವೂ 
ಮುಖ್ಯವಿಷಯಗಳೇ. ಆದರೆ, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಆತ್ಮವೇ ಕಾವ್ಯದ ವಾದಿ ಕರ್ತೃ 
ಮತ್ತು ಭೋಕ್ತೃ. ಕವಿಗೆ ಕಾವ್ಯದ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಬೇಕೇಬೇಕು; ಆದರೆ ತಂತ್ರವು 
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ಒಮ್ಮೆ ಕರಗತವಾಯಿತೋ, ಅದನ್ನು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕವಿಯು ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾಡಾಗಿ 
ಹರಿಯಬೇಕು. ಗೀತಸ್ಪೃಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಗೇಯಗುಣ, ಲಯ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಮಾಧುರ್ಯ ಇವೇ 

ಕಾವ್ಯದ ಆತ್ಮದ ಸತ್ವ ಅ-ನಿವಾರ್ಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು, ಮಹತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ 

ಉಲಿಯುವುದು, ಇದೇ ಕವಿಯ ಕೆಲಸ. ಅತ್ಯಂತಿಕವಾದ ಕಾವ್ಯಧ್ವನಿಯು ಅನಾದಿ ಖಜುತ್ವದ 

ಸೃಜನಶೀಲ, ನೇರ ಧ್ವನಿ; ಇದೇ ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ 
ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛಾತಿ ಉಚ್ಚತಮ ಉತ್ಕಟಭಾವಗಳು ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ 

ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ; ಮಂತ್ರವು ಲಯದ ಉತ್ಕಟಸ್ರೋತ; ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ 

ಏಕರೂಪವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇಏಕೇ? ಚೇತನದ ಯಜುದರ್ಶನವೇಮಂತ್ರ. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ 

ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, "" 6 %187(/೩ 15 ೩ 500೯೮17೮ 10)/(17110 

1೩78088೮ ೪/೧100 5೮1705 11010 00071 ೩1! (78! 15 1111೮ ೩೧೮ ೧೧೧5 10(0 

(7೮ 1180! ೩೧೦ 10೦10೮ ೦8 115 ೦೪/0೧ 10111160. ಅಂಶವಾದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ' 

ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅನಂತದ ದನಿ, ಬೆಳಕನ್ನು ಈ ಅಂತಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಉತ್ಕಟ, 

ಲಯಪೂರ್ಣ ಭಾಷೆಯೇ ಮಂತ್ರ''. 

ಕಾವ್ಯಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಊರ್ಧ್ವಪಾತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ರೂಪಿಸಿದ 

ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅವರು ನೀಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೋಘ ಕಾಣಿಕೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಕೆಲವು 

ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳು "ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಫ್ ಶ್ರೀ 

ಅರೊಬಿಂದೊ- ಥರ್ಡ್ಸೀರಿಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪುಸ್ತಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 

ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರಲಿಎಂದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ, 
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. 

ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ 

ಗತಿವಿರೋಧಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಚಲಿತ ಪಾಶ್ಚ್ವಾತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಾಮಾದರಿಗಳಿಗೆ 

ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾತರದಿಂದ ಜೋತು ಬೀಳದೆ, ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶಕರು ಈ ಗತಿವಿರೋಧಗಳನ್ನು 

ಹೊಸಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಪುನರ್ವಿವೇಚಿಸಿ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣ 

ವಿಮರ್ಶಾಪದ್ಧತಿಯೊಂದನ್ನು ಆವಿಷ್ಯರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ 

ಪ್ರಕಟಣೆಯು ದಾರಿತೋರಬಲ್ಲುದೆಂದು ನನ್ನ ನಂಬುಕೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೆ ಒಣಗಿ, 

ಮುರುಟಿಕೊಂಡ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾರಸ್ವತ ಚೇತನಗಳು ಹೊರಬರಲು ಇಂಥ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ 

ಮಾತ್ರಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಫೆಸರ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಘೋಷರು ಒಂದೆಡೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, 

ಕಿತ. ಕೆ 

1" 1೧7 (೮ ೦೩005-18716 ೦8 ೦೦0೦17)೦7೩/)/ ೦10೩1 (70೦೧/ ೩೫76 7೦೮೦ 

713006 511 [೦01700 011785 ೩ 70%/ ೩70 ೩೦೦1! 77085076, ೩ 11076 

೩76 ೩ 107೮೦೩%(, 70! 0710071600 ೧ 88015, (100811 (70 ೮17011೩515 ೩೧0 

171077೦1೩10 ೪/11! 7೮ ೦೧೮೧ 10 ೦೩11878೮ 17 (6 1711705 ೦1 ೫/೦5(೮೯7 

೩16 ೪/೮5(೦॥7೮0 | ೦೮5 ೩೧೮ ೦1೦5." 



೫11/ 

"" ಸಮಕಾಲೀನ ಕಾವ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಕ್ತಿಯೆಯ ಬಂಜರುಭೂಮಿಗೆ ಶ್ರೀ 

ಅರವಿಂದರು ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ನವಚೈತನ್ಯಸ್ರೋತವೊಂದನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ; ಆಶಾಪೂರ್ತಿಯ 

ಕಾರಣಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪ್ರವಾದಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಸ್ಯಾಧಾರಗಳ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲವೆಂದೇನಲ್ಲ. 

ಅವರ ಕಾಣ್ಕೆಯ ಅನ್ಯಯಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವರಭಾರಗಳು ಪಶ್ಚಿಮದ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ 

ಬುದ್ಧಿಯ ಕವಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಬಯಲು ಆಹ್ವಾನವೊಡ್ಡುತ್ತಿವೆ.'' 

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಇಂಥ ಸಮರ್ಥ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಕೂಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗೌರೀಶ 

ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರಿಗೆ, ಇದರ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 

ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಓದುಗರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 

ಮಂಗೇಶ ವಿ.ನಾಡಕರ್ಣಿ 



೫೩% 

ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭೂತ 

ಶ್ರೀ ಗುರು ಅರವಿಂದರ 886 8೯೮ 0007 ಈ ಮಹತೃತಿಯ ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ 

ಅನುವಾದಕಾಯಕ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸುಮಾರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ. ಅದು ಕೂಡಿ 
ಬಂದದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೆಲವು ಸನ್ಠಿತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಆಗ್ರಹದ ಫಲವಾಗಿ. 

ನನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಬಲ್ಲವನಾದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಸಾಂಗವಾಗಿ 

ಮುಗಿಸಿ ನನ್ನ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೋ ಅಪರಿಹಾರ್ಯವಾದ 

ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೃತಿ ಯ" ಉತ್ತರಕ್ರಿಯೆ'ಯು ಬಹುಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು 
ಉಳಿಯಿತು. 

ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ತ ಲಿಖಿತವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದು ಅದರ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಕಾಶನಗಳ 

ಎಧಿ ಲಿಖತವನ್ನು ಅರಸುತ್ತ ತಡಕಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ಅರವಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 

ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಪಂಡಿತರ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ. ಅವರು 

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ತ ಲಿಖತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ 

ಮುದ್ರಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾಶನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು. 

ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೂ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಮಾತಾಜಿಯವರ ಅನನ್ಯ 

ನಿಷ್ಠೆಯ ಭಕ್ತರೂ ಸಾಧಕರೂ ಆದ ಡಾ।। ಮಂಗೇಶ ನಾಡ್ಕರ್ಣಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಬವಣೆಯನ್ನು 

ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾಶನದ ಪ್ರಯತ್ನ 

ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಿಯ ಮಂಗೇಶ ನಾಡ್ಕರ್ಣಿಯವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಇದೀಗ 

ನ್ನ ಕೃತಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದೊ ಸಂಕೀರ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ 

ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀಎಸ್.ವಿ. ಸಬನೀಸ್ ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು 

ಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸಬನೀಸರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಯಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂತೋಷವು 

ನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೀಗ 86 ವಯಸ್ಸು. ನನ್ನ 

ೇೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಬ್ರಹತ್ಯೃತಿಯು ಕನ್ನಡ ಓದುಗರ ಕೈಗೆ ಬೀಳುವ ಭರವಸೆ ಒದಗಿದೆ. 

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಈ ಮಹತ್ಯತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷುಣ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು ಕಬ್ಬಿಣದ 

ಕಡಲೆ ಜಗಿದಂತೆ. ನನ್ನಂಥ ಹಲ್ಲು ಬಲವಿಲ್ಲ ದವನಿಗೆ ಸಾದಾ ಕಡಲೆಯೂ ಕಬ್ಬಿಣ ಆದಾಗ್ಯೂ 

ಉದ್ದ ಅಳಿನ ಕೈಗೆ ನಿಲುಕದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಿಡ್ಡ ಆಸಾಮಿ ತೋಳು ಎತ್ತಿ ಚಾಚಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಓದುಗರ ತಾಳ್ಮೆಯೇ ನನ್ನ ಜಾಣ್ಮೆ; ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಮೂಲ ಅಂಗ್ಲ ಶೈಲಿ ಸುಸಂಪನ್ನ, 

ರತ್ನಖಚಿತ, ಅದರ ಸಕಲನಾದ- ಮೋದದ, ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ನವಿರನ್ನು, ನಯಗಾರಿಕೆಯನ್ನು 

ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಪೂಜ್ಯ ಬೇಂದ್ರೆ-ಕುವೆಂಪುರಂಥ 

ವರಕವಿಗಳಿಗೇ ದಕ್ಕಿದ್ದು. ಆದರೂ ನಾನು ಈ ಶಿವ ಧನುಷ್ಯವನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಲು ಎತ್ತಿ: ಕೊಂಡೆ. ಕೇವಲ 

ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದದಿಂದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈದೇಹಿಯ ಲೋಭವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ 
ಜ್ 
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೫೪1 

ಪುಂಜವನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿಶದ ಮತ್ತು ವಿವರವಾಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನೂರಾರು 

ಪುಟಗಳು ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಸಂದರೂ ಶ್ರೇಯ ಸಂದಿಗ್ಧವೇ ಸರಿ: ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ 

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಅರವಿಂದರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ, ಪ್ರತಿವಾಕ್ಯ 

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಗೆಯದಂತೆ ನಾನು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ""ಹೈವಾಯತಂ ಇತ: 

ಪರಂ ಅರ್ಥೊೋಹಿ ಕನ್ಯಾ ಪಠಕೀಯ ಏವ'' - ಎಂಬ ಕಾಲಿದಾಸನ ಕಣ್ವನ ಮಾತು ಈ 

ಲಿಖತದ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪುವಂತಿದೆ ಇ ಅತ್ಯಲಂ''. 

ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ 
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ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು 

ಮಂತ್ರವು 

ಮೊದಲನೆಯ ತರಗತಿಯ ಸಾಹಿತ್ತ್ವಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪದೇ 

ಪದೇ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆ; ಅದೂ ಒಮ್ಮೆಲೇ ವಿವೇಕಿಯೂ ಸೂಚಕವೂ ಆದ 

ವಿಮರ್ಶೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡಿಯೇ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುವ 

ವಿಮರ್ಶೆ ಈಚೆಗೆ ನಾನು ಓದಿದ ಶ್ರೀ ಜೇಮ್ಸ ಕರುನ್ಸ ಅವರ "" ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಹೊಸ ಯುಗ'' 8 ("ನ್ಯೂ ಏಜ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್') ಈ ಮಾದರಿಯದು. 
ಇದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ತೀರದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಫಲತೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ 

ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ ಖಚಿತವಾದ ವಿಷಯ 

ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅದು ಈಚಿನ ಎಚಾರಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ 

ಒದಗಲಿರುವ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದ ಇಡಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಅದು 

ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೆರೆಯುವ ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಆದರೆ ಈ ತನಕ ತೀರ 

ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಫಲವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ, ಈ ಹೊಸ ಒಲವನ್ನು ಖಚಿತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ 

ಒಂದಡೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಪ್ಸೂ ಅದರ ಭಾವ 

ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರವೂ ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು 

ಸ್ವತಃ ಕವಿ, ಐರಿಶ್ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯ ಲೇಖಕ. ಈ ಆಂದೋಲನವು 

ಸಮಕಾಲೀನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವು 

ತನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಜೀವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಿಂದ, ಬಹುತೇಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆನಿಸುವ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ 

ಬಂಧದಿಂದ, ಲೇಖಕನ ಸ್ಪರ್ಶದ ನಯ ನಾಜೂಕಿನಿಂದ, ಅದರ ಅವಲೋಕನ ಮತ್ತು 

ಒಳನೋಟಗಳ ಆಳ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ, ಮತ್ತು ಅದರ ನ್ಯಾಯವಾದ 

ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಗ್ರಹಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು 

ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಸಂತೈಸುತ್ತ ದೆ. 

ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ- 

ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಚಿನ್ನಾ ಗಿಯೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿಯೂ ಬಂದಿದ್ದರೂ, 

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೋಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೆಂದರೆ ಈ ವಿಮರ್ಶೆ ತೀರ ಕಡಿಮೆ 

ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಸಾರಭೂತವಾದುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕರಿುನ್ನರಿಗೆ 

ತೃಬ್ರ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತಂದ ಲೇಖಕರ ಕೃತಿಗಳ ಸತ್ವವನ್ನು, ರೀತಿಯನ್ನು, ಕಾವ್ಯ 

ಗುಣವನ್ನು ಗೃಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಜ್ಞ ತರಬೇತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟನ್ನು ಅವರು 

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭುತ್ವದ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಒಂದು ಕೈ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅದು ಅತಿಯೇ ಅನಿಸಬಹುದು. ಎಮರ್ಸನ್ ಕುರಿತ ಪ್ರಬಂಧ 

1ಗಣೇಶ ಎಂಡ್ ಕೋ, ಮದರಾಸ್ 
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ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇರು ಕೃತಿ. ಅದು ಕೆಲವೇ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಸನ್ ಮತ್ತು 

ಅವನ ಕಾವ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ; ಹೇಳಬಾರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ 

ಹೇಳದೇಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ತಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹವಿದ್ದರೂ, 

ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅವು ತೀರ ಅಲ್ಪವಾಗಿವೆ. ಈ "ಗ್ರಂಥವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ತನ್ನ 

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಗ್ರಾಹಕವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕರನ್ನು 

ಒದುತ - ಒಂದು ಗಣನೀಯ ಅಪವಾದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರ - ಯಾರ ಬಗೆಗೆ ತನಗೆ 

ನಿಕಟವಾದ ಕಾವ್ಯಾನುಕಂಪವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ, ಹಾರ ಬಗೆಗೆ ಬಲವಾದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ 

ಇದೆಯೋ ಅಂಥ ಲೇಖಕರನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯ 

ಕಹಳೆಗಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯವರೆಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ಹೆಸರು, ಥಾಮನ್, 

ಮ್ಯಾಸ್ಫೀಲ್ಡ್, ಹಾರ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವದೇ ಇಲ್ಲ... ಅಥವಾ ಆದರೂ ಈ ಗ್ರಂಥವು 

ಸಮಕಾಲೀನ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಟಾಗೋರ್, ಏ.ಇ. ಮತ್ತು ಈಟ್ಲರನ್ನು, ತೀರ ಈಚೆಯ 

ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ; ಸ್ಟೀಫನ್ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಮೆರಿಡಿಥ, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ರನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯ ಹೆಸರುಗಳೇ. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಲೇಖಕರ ಕುರಿತೂ ಅದು ವಿವೇಚಿಸಿದೆ. 

135 ಪುಟ್ಟ ಪುಟಗಳ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕವು ತಾನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ತೀರ ಚಿಕ್ಕ 

ಪೀಠವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಚಕನಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರಿಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಜ್ಞಾನವಿದೆ; 

ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ತೀರ ಬಡ ತರಬೇತಿಯ ವಿಮರ್ಶಾ ಬುದ್ದಿ ಇದೆ. 

ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ 

ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ 

ವಾಚಕನಿಗೆ ಹಾದಿಯ ಪಕ್ಕದ ಕೈಗಂಬ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ಅವನು ಹಿಡಿದು 

ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಅವನನ್ನು ಅದರ ಗುಂಟ ಕೆಲವು ಮೈಲು ಹೊತ್ತು ಒಯ್ಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ, ಶ್ರೀ ಕರುನ್ನರು ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ದಾರಿಗಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 

ಅನುಸರಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕುಚಿತವೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ, 

ಜತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಾರಭೂತವೂ ಆದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, 

ಯುರೋಪದ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚದತ್ತ ಒಂದೇ ಒಂದು 

ಕಿಟಕಿಯೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪಡೆದಿರುವ 
ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಏನೂ ಸಾಲದಂಥ , ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಅಲ್ಪವಾದ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ. 
ಕೆಲವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯ. ಟೆನಿಸನ್ ಮತ್ತು 
ಬ್ರೌನಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೈರನ್ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ. 
ಕೆಲವರೇ ಈಚಿನ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಬಗೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಜನ, 
ಸಮಕಾಲೀನ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಬಗೆಗೆ. ಈ ಕವಿಗಳ ವಾಚಕರು ಉಟ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 
ಎಣಿಸುವಷ್ಟೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅತಿ 
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ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ವಿಶಾಲ ದ್ವೀಪಕಲ್ಪವು , ದೀರ್ಫ್ಥ ಕಾಲದಿಂದಲೂ 

ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತೀರ ಪ್ರಾಂತೀಯವಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು, ವಕೀಲನ ಕಚೇರಿ ಮತು 
ಸರಕಾರೀ ಠಾಣೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಊಳಿದ ಗದ್ದೆಯ ಚೂರಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣ 

ಮತ್ತು ತೀರ ಜಾನಪದ ಹಳ್ಳಿ ಇವೆರಡರ ಸಂಕರ ಶಿಶುವಾಗಿದೆ . ಅತಿ ವಿಶಾಲವೆಂದರೆ, 

ಪ್ರಪಂಚದ ಜೀವಂತ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳ ಮಹಾಪ್ರವಾಹದಿಂದ ದೂರ ಬಿದ್ದು 

ಒಣಗಿ ಹೋದ ದಂಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂದಾದರೊಮ್ಮೆ ತಡವಾಗಿ ವಿಶೇಷ 

ಕಸುವಿಲ್ಲದ ತೆರೆಗಳು ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಿಕ್ಕ ಕಾಲವೆಲ್ಲ,. ಇದು 

ಮಂದಗತಿಯ ಜಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ, ಅತ್ಯಂತ ಹುಸಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ 

ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತೈದು ಅಥವಾ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ 

ಒಂದು ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನ ತೆರೆದಾಗಿನ ವರ್ಷಗಳು 

ತಂದ ಜಾಗೃತಿಯು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ವದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಪುನರುತ್ಮಾನದ ರೂಪವನ್ನೆ 

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾಳಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಸತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಎಶಿಷ್ಟವಾದ 

ನಿಲುವಳಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಘನವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ 

ವೈಭವವನ್ನು ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಭೂತಕಾಲದ ಭವ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ನವೀನವೂ 

ಮಹತ್ವದ್ದೂ ಆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆವಿಷ್ಯರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದು. ಆದರೆ ಇದು 

ತ್ವರಿತವಾಗಿಯೂ ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಆವಿಷ್ಯರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ 

ಸಮೀಚೀನವಾದ ಪರಿಜ್ಞಾನವು ಬೇಕು. ಆ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಲು, ಹೆಚ್ಚು 

ಸಮೃದ್ಧವಾದ ದ್ರವ್ಯವು ಬೇಕು... ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಭಾವಿಯಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ 
ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಾಳದ ಸ್ಪರ್ಶವು ಬೇಕು. ಈಗ ನ್ಯೂನತೆಯಿರುವುದನ್ನು 

ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಹಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲವು. 

ಈ ಸೂಚಕವೂ ಪ್ರಚೋದಕವೂ ಆದ ಕೃತಿಯ ಸಹಾಯವು ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಶಃ 

ಹೆಚ್ಚು ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದರ ಎಷಯದ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ 

ಮನಸ್ಸಿನ ಶೂನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಪಾಲುಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತದ ಬೌದ್ಧಿಕ 

ದೂರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಕಾಲಮಾನದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ 

ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಕಾಲೀನ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಮಕಾಲೀನ ಯುರೋಪಿಯನ್ 

ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗಿತ್ತು. ಕಾಲುಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಿಂದ ಹೊರಟು 

ಬಂದಂದಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಾಳದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಡಿದು 

ಕೊನೆಗೊಂಡವು. ಅದರ ಕೊನೆಯ ಘಟನೆಗಳಾಗಿ ಒದಗಿದ್ದು ಮೆರಿಡಿಥ್ನನ್ನು 

ಕವಿಯೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು: ಅವನ "" ಮಾಡರ್ನ್ಲವ್ '' ದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು "" 

ಕ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಹೇಡ್ಜ್ '' ದ ವಾಚನ - ಇದು ಅದರ ಪ್ರಕಟನೆಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ: 

ಅದೊಂದು ಮರೆಯಲಾರದ ದಿನ. ದೈತ್ಯ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾನು ಈಟ್ಟನ 

ಹಿರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವನ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಡು ಪದ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ತುಸು ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 
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ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು : ಎ. ಇ. ನನಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಶ್ರೀ ಕರುನ್ನರ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿಯೇ 

ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇತರ ಕವಿಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚದುರಿದ ಅವತರಣಿಕೆಗಳಿಂದಲೆ 

ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. : ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಜ್ಞಾನದ ಅವಸ್ಥೆಯು 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಾಪದ ಅಪವಿತ್ರ ಅವಸ್ಥೆ ಮಯು.. ಈ ಅನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ 

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಪಾಪಕ್ಕೂ ಕೆಲಸಲ, ದಕ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೀಗ ನಾನು, 

ಶ್ರೀ ಕಯುನ್ನರ ಗ್ರಂಥವು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಭಾವದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ, 

ನಿಂತಾಗ ಒಂದೇ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ವಿಶ್ವದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಆನಂದವಾಗಿ 

ಪಡೆಯುತ್ತೆನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸಿನಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಅಂತರಿಕವಾದ 

ಜೀವಾಳದ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಭೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. 

ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೃಷ್ಟಿ 

ಕೋನವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ತ್ವಿಕ ಮನೋವೃತ್ತಿ 

ಇದು ವಿಮರ್ಶಕನ ಸಮಗೃ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ತನ್ನ 

ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಸಹಾನು ಭೂತಿಯುಳ್ಳ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಅ ಕುರಿತು ಉಂಟಾದ ಒಂದು 

ಪ್ರತಿವಚನ. ಶ್ರೀ ಕರಿುನ್ಸ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುಸು ಅಳಕನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. 
ಆದರ್ಶವಾದಿಯೆಂದು ತನಗೆ "ಚೀಟಿ ' ಅಂಟಿಸಬಹುದಾಗಿ ಹೆದರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಆದರ್ಶವಾದ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾದವೆಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಭೇದವು ನನಗೆ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ 

ಮನಸ್ವಿಯೂ ಅವಾಸ್ತವವೂ ಅನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಟಕ, ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ 

ಸ್ಥಾನವೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಸ್ಥಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 

ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಯುಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಣವೆನಿಸುವ ಹೊಸ 

ಸತ್ರ- ಚೇತನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಹೊಂದುವಿಕೆ, ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುವ 

ಹೊಸದೊಂದು ರಸಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊರನೋಟ - ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು 
ಒಳನೋಟವೆನ್ನೊ ೇೀಣವೇ? ಅದರ ಕುರುಹೆಂದರೆ , ಕೇವಲ ಪಾರ್ಥಿವಕ್ಕಿಂತ ಭೌತಿಕಕ್ಕಿಂತ 

ಆತ್ಮಿಕದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ (ಕೇವಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲ) ಒಲವು; ಬಹಿರ್ಮುಖ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠೆಗಿಂತ 
ಅಂತಮುರ್ಯ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ; ಇದುರಿನದಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ 
ಬಾಳಿನತ್ತ ವಾಲಿಕೆ. ಅದರ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಐರಿಶ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ, ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ 
ಭಾವಗೀತೆಗೂ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕಾವ್ಯಮಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಮೂರ್ತ (ವಾಚ್ಯ ) 
ಪದ್ಧತಿಗಿಂತ ಅಂತರಿಕ ಸೂಚ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದರ ಕುರುಹು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ 
ಮನೋವೃತ್ತಿಗೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ದೋಷವಿದೆ: 
ಅನೇಕ ಸಲ, ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ದೂರವಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳಿಗೆ 
ಕುರಿತು ಸುವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಸಹನೆಯ ವೈರಭಾವವೂ ಇದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಕಾಲೀನ 
ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಹರಾ ಗಂಡಾಂತರಗಳಿರುವುದುಂಟು. ಹೊಸ ವಿಚಾರ , ಭಾವನೆ ಮತ್ತು 
ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೋಹಕತೆ ಟ್ ಇದು ಆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ 
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ಪ್ರಮಾಣಗೇಡಿತನ, ಸ್ಥಾನಗೇಡಿತನ ಮತ್ತು ಇತರ ದೋಷಗಳ ಕುರಿತು ನಮ್ಮನ್ನು 
ಕುರುಡಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕರ್ಷಣ ತಿರಸ್ಕಾರಗಳ ಸೆಳೆತ ಅಡ್ಡಸೆಳೆತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವು 

ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾದ ದಾರಿಯಿಂದ ದೂರ ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ನಮಗೆ ತೀರ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂಥ 

ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅನುಪಾತ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜತೆಗೆ 

ಯಾವನೊಬ್ಬನು, ಬಲವಾದ ಒಲವುಗಳ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಆದರ್ಶವುಳ್ಳ ಒಂದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ 

ಅಂದೋಲನದ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ನೋಟದ ನೆಲೆಯಿಂದ 

ಸರಿದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಹಾಯುವುದು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ 

ಒತ್ತು ಹುದುಲುಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಕರುನ್ಸರನ್ನು ಅವರ ಗುಣಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧ 

ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯನಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು 

ಆಗೊಮ್ಮೆ "ಈಗೊಡ್ದು ತಪ್ಪಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ನಾವು 

ಬಯಸುವದು ಅಥವಾ ಪಡೆಯುವುದು ಅವೇಶವಿಲ್ಲದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲ 

ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕವಾದದ್ದು. ತನ್ನ ಕಾಲಮಾನದ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಒಲವುಗಳನ್ನು 

ರೂಪಿಸುವ, ಕೃತಿ ಎವೇಚನೆ ಇದು... ಈ ಒಲವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತ ಅವುಗಳ 

ನಿರ್ದೇಶನ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿದ್ದು. 

ಶ್ರ್ರೀ ಕರಿುನ್ಸರ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗಲೂ 

ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ನ್ಯಾಯಪೂರ್ಣ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಗಳ ಬೆಚ್ಚನ್ನ 

ಬೆಳಕಿನಿಂದ _ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ; ಎಚಕ್ಷಣೆ, ಸಂಯಮ , ಮತ್ತು ಅಳತೆಯಿಂದ 

ಹದಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ವಿಮರ್ಶಕನೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತೂಕ ತಕ್ಕಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 
ಇದರಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಒತ್ತೋ 

ಅಘಾತವೋ ಇರಬಹುದು - ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. . ಲೇಖಕರು ಮಾಡಿದ 

ದೋಷದರ್ಶನ ಸಮಂಜಸವಾಗಿಯೇ ಕಂಡರೂ, ಅದು ಅವರ ಗುಣ ಗ್ರಹಣದಷ್ಟು 

ನ್ಯಾಯವಾಗಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುವೆಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ 

ಜಿ. ಎಂ. ಸಿಂಜನ ಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತು ಅವರ "" ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯ ವಾಸ್ತವವಾದಿ ಚ 
ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧವು ಅವರ ಉಳಿದ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಕಡಿದಾದ “ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು 

ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾಗಿಯೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ, ಎಧ್ವಂಸಕ ವಿಮರ್ಶೆಯಾಗಿದೆ. 

ಬಲಿಷ್ಠವೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವೂ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಐರಿಷ್ ಆಂದೋಲನದ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು 

ಗುರಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ, ಅವುಗಳಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ದೂರ ಸರಿದ ಕೃತಿಯ ತಂತ್ರದ ಎರುದ್ಧ 

ಬರೆದದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಟ್ಯಮಯ ಶಕ್ತಿಯ ಭಾವಾತ್ಮಕ ಇಣಕು 

ನೋಟವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಕರು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಾಟಕಕಾರನ , ತನ್ನ ಕಲೆಯ ಕುರಿತ ನಾಟ್ಯ 
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ಕಾಣುತ್ತದೆ; ನಿರ್ಮಾಪಕನನ್ನು ತನ್ನ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಸಮಂಜಸ 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾತನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾದದ್ದು ಅಪರೂಪವೇ - ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 

ಐ ಇರಬಹುದು, ಸ್ವಾತ್ಮ ದರ್ಶನದ ಅತೀತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಎರಳ 

ಉದಾಹರಣೆಗಳು - ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 

ಪ್ರಭೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಮಾಡುವ ಅದರ ವಿಚಾರಣೆಯು 

ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ವಿಕಾರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ; ಏಕಾಗೃತೆ ತಪ್ಪಿರುತ್ತದೆ; ಈ ಅಪೌರುಷೇಯ 

ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯತ್ನದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು 

ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಅನೇಕಸಲ, ಅವರ ಕೆಳ 
ಮಿದುಳ - ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಥಿಕವಾದ ಅದರ ಬದಿಯ 

ಬೆಳಕಾಗುತ್ತವೆ ಹೊರತು ಮಧ್ಯಯವರ್ತಿಯಾದ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ. 

ಕಲೆಯು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಎಂದೂ ಅಗಲಾರದು - ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು 

ಸ್ಫುಟವಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀ ಕರಿಸುನ್ನರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ 

ಅನಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾದವು ತನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಏನೇ ಅಂದುಕೊಂಡರೂ , ಜೀವನದ 

ಪ್ರತಿಕೃತಿಯು ಬಹುತೇಕ ಆ ವಾದದ ಗುಪ್ತ ಉದ್ದೇಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ವಸ್ತುತಃ 

ವಾಸ್ತವವಾದವು ಒಂದು ತರದ ನಿಮ್ನ ಆದರ್ಶವಾದ; ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು 

ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ, ಕೆಲಸಲ ವ್ವಸ್ತವಾದ ಕೆಲಸಲ ವಿಪರ್ಯಸ್ತವಾದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಕ್ವಾದ, 

ಸೃಜನಶೀಲ ಸತ್ಯದ ಆವಿಷ್ಯುರವನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಪರಿಣಾಮಕರ ಜೋರಿನಿಂದ, 

ಉತ್ಕಟತೆಯಿಂದ, ಬಾಳಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಘಟನೆಯ ತೀರ ಎರುದ್ಧ ಬದಿಯ 

ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಕಲೆಯೂ, ಐಂದ್ರಿಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸ ಅಂಶದಿಂದ 

ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ನಿರಂತರ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಂದುವಾಗಿ 

ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲವೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೃಶ್ಯ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಏರಿದಾಗಲೂ ಅದು ಭೂಲೋಕದಿಂದಲೇ 
ಏರಿರುತ್ತದೆ. “ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಯೂ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು 
ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ, ದೃಶ್ಯದ ಅಚೆಗೆ ಭೋಗ ಸ ಅಡಗಿದ್ದನ್ನು 

ಆವಿಷ್ಠರಿಸಬೇಕು; ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ, ಅದು 
ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನಲ್ಲ, ಹೊಸ ನಿರ್ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. "ನಾವು ಹೀಗೂ ಅನ್ನಬಹುದು, 
ಕಲಾವಿದನು 'ತನ್ನ ದೇ ಆದ್ ಆದರ್ಶ ಲೋಕವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾನೆ - ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪೂರ್ಣತೆಯ 
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವನ ದರ್ಶನ `ಉತ್ಪ್ರಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ 
ಇರುವ ಲೋಕವೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಂದರೆ- ಆತ ತಾನು 
ಕಂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ನರಕದ ಸತ್ಯವಿರಬಹುದು, 
ಸ್ವರ್ಗದ. ಸತ್ಯವಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಭೂಲೋಕದ ವಸ್ತುಮಾತ್ರದ ಇಲ್ಲವೆ 
ಬಾರತ ಕಮ ಸಜ ಇರೂ ಎಟ 
೫ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ 16081 ಶಬ್ಧ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು 1603 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು- ಎಂಬಎರಡೂ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು 

ಕೊಡುತ್ತದೆ - ಅನುವಾದಕ . 
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ಇನ್ನಾವುದಾದರೂ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಬರೆ ಬಾಹ್ಮಪಾರ್ಥಿವ 

ಸತ್ಯವೆಂದೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಸತ್ವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು 

ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ, ಮತ್ತು ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಅವನ 

ಕೃತಿಯನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. 

ಗ್ರಂಥದೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ತ್ವಿ ಕ 

ಮನೋಧರ್ಮದ ಅಥವಾ ನಿಲುಮೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮನೋಲಹರಿಗಳಿಂದ 

ಹೊಮ್ಮಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದು. ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ 

ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ಯಮಯ ರೂಪ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶದ ಕುರಿತು, ಅಥವಾ 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಂಥ ರಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕುರಿತು ಗ್ರಂಥದ ಸ್ವಲ್ಪ 
ನಿಂದಾವ್ಯಂಜಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಲಾರೆ. ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯ 

ಕಾವ್ಯವೇ ಜೀವನ ವಸ್ತು ಹೊರತು ನಾಟ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕರುನ್ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ, 

ದ್ರಾ ಸ ೀದವು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಮಂಜವಲ್ಲ; ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸತ್ವವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು 

ವರು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ - ಎಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅಥವಾ. ನಾಟಕಕಾರ 

ಕಪಿಯರನನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲ ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಮುಸುಕಿದ ಅಮರತ್ವಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ 

ಚಪಲವಾಗಿ ತಳ್ಳುವಾಗ, ಅವನ "“" ಜೀವಮಾನದ ಪ ಪ್ರಚಂಡರಾಕ್ಚಸ ಕಾರ್ಯವು'', 

ಕೆಲವೊಂದು 1 ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳ ತೇಲುಬುರುಡೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, "" ಮರೆವಿನ 

ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗಬಹುದೆಂದು '' ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ , ಇದು ಕೇವಲ 

ಭೂತಕಾಲದ ಭಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೈರವಾಗಿ ಸಾಗಲು 

ಮಾಡುವ ಯತ್ನದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೃತ್ತಿಯೇ ಹೊರತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೀರ್ಫ್ಥ ಕಾಲ ಒಂದು 

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಸತ್ತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ 
ಬಂದ ವಸ್ತುವಿನ ಕುರಿತು ಇದೊಂದು ಕವಿಭಾವದ, ರಸಾಸ್ವಾದವೃತ್ತಿಯ ನಿಶ್ಚಯಾತೃಕ 

ತೀರ್ಪು ಅಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸದೆ ಇರಲಾರೆ , ನಾನೇ ತಪ್ಪಿರಬಹುದು. ನನ್ನದೆ 

ರಸಾಸ್ವಾದನೆಯ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಮನೋಲಹರಿಗಳಿಂದ ನಾನು ವಿಪರೀತ 

ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿರಬಹುದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯ ರಚನಕಾರರ ಕೃತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪೂರ್ವಪಂಥದಿಂದ ನಾನು 

ಬರಫಾಹಾಜಹ ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ̀ಈ ಹಿರಿಯ ಪೂರ್ವಸೂರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 

ನಾವು ಏನೇ ಸಂಬಂಧವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, "ನಮ್ಮ ಸದ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಸಾಗುವದೇ 

ಹೊರತು, ಅವನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗೀರುವುದಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು 

ಹೊಸ ನಿರ್ಮಿತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ, ಬಂದು ವೈಣಿಕ ಕಾವ್ಯ (ಭಾವಗೀತ) 

ದ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಸತ್ರವು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವೈಣಿಕತೆಯು ಕಾವ್ಯದ 

ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಸತ್ವವಾಗಿದೆ. ನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಅಂಗಗಳು. ಈ 

ಮೂಲದ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಭೂಮಿ ಹೊಸ ಸ್ವರ್ಗ ತೆರೆಯುವತನಕವೂ 

ಕಾಯಬೇಕು. 

ಆ 



8 

ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಈ ಅಂಶಗಳು ಶ್ರೀ ಕರುನ್ನರ ಗೃ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯ ಅನುಷಂಗಿಕ 

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಗಳು. ನನ್ನ ಉಲ್ಲೆ! ಖವೇಕೆಂದರೆ , ಈ ಗ್ರಂಥವು ಬಲವಾಗಿ 

ಎತ್ತುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವು ಜೀವಾಳದಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಾವ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ , ಭವಿಷ್ಯವು ಆಧಾ 

ವಾಸ್ತವವಾದಗಳ ಈ ಹಳೆಯ ಜಗಳದ ಬಗೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂಬುದು ಇನ್ನೂ 

ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಇವೆರಡು 

ಒಲವುಗಳು ಈಚಿನ ಕೃತಿಗಳ ಒಲವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಾವ್ಯವು 

ಎರಡು ವಿರುದ್ದ ಒಲವುಗಳ ನಡುವೆ ತೂಗಾಡುತ್ತದೆ; ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದತ್ತ 

ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಒತ್ತಾಯದತ್ತ. ಅದು ಇವೆರಡರ ಆಚೆಗೆ ಏರಲೂ 

ಬಹುದು; ಅಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವೈತವನ್ನು ಮೀರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ವಂದ್ವದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ 

ಯಾಗುತ್ತದೆ ದ ದ್ವಿಧಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾವ್ಯಮಯ 

ಕಲ್ಪನೆ (ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಟಣೆ) ತನ್ನ ಸೃಜನಶೀಲ ಪೆ ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ಕಥನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ: ನಾ ನಾಟಕಾತೃಕ 

ರೂಪಗಳನ್ನು ಹಗ ಸರಭವವ್ನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಹ 

ಸುಪ್ತ ಚೇತನವು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವೈಣಿಕ ( ಗೀತಾತ್ಮಕ) ವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವೆರಡನ್ನೂ ಗೃಹಿಸಿ 

ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು 

ನಾವು ಮೇಟರ್ಲಿಂಕ್, ಈಟ್ಸ್ , ರವೀಂದ್ರನಾಥರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆ 

ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಇವರು ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾಟಕ ರೂಪವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಳಸಲು 

ಪ್ರೇರಿತ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸತ್ವಚೇತನಕ್ಕೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯ ರೂಪವಲ್ಲವೆಂದೂ ಅಲ್ಲಿ 

ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರರೆಂದೂ ನಾವು 

ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಿಯಮ ಹಾಕಿಕೊಡಬಲ್ಲವರು 

ಯಾರು 9? ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ - ಗತಿಯನ್ನೆ ಅನುಸರಿಸುವದು, ತನ್ನದೇ ರೂಪಣದ 

ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವು'ದು.. ರವೀಂದ್ರನಾಥರು ತಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ 

ನಾಟ್ಯಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಹಳೆಯ ನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಕಥನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯದ 

ಹೊಸ ಸತ್ವವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವದೋ ಅಥವಾ ಟಾಗೋರರ 

ನಂತರದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯತ್ನಿಸಿದಂತೆ ಆ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 

ರೂಪಾಂತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೋ - ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಊಹಾಪೋಹ ಮಾಡುವದು 

ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇವೆಲ್ಲ ಗೌಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. 

ಶ್ರೀ ಕಯದಿುನ್ನರ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಒದಗಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಯು ಒಳಗೊಂಡ 
(ಗ್ರಂಥದ) ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ಥಕವಾದೀತು. ಅದು 
ಉಂಟುಮಾಡುವ. ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಆರಂಭ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು; ಆದರೆ ನಮ್ಮ 
ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ದೂರದ ಭೂತಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಯಿಸಿ ಕವಿಮನಸ್ಸಿನ 
ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗಿಂದ, ಅದರ ಸೃಜನಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಪಪತಿ ತ್ತಿ ( ಆರ್ಥೈಸುವಿಕೆ) ಯೊಳಗಿಂದ 
ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಏನನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲದೆಂಬುದನ್ನು "ನಾವು ಅವಗಾಹನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಲು 
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ಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಈಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು 

ಆ ಕುರಿತು ಎಶ್ವಾಸದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವುದು ದಾರ್ಷ್ಟೃವಾದೀತು. ಆದರೆ ಈ 

ಗ್ರಂಥವು ಒಂದು ಶಕ್ಕತೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬಲ್ಲದು. ಅದು ಕೊನೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ 

ಸ್ವಾರಸ್ಯದ್ದಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ಅದರ ಶೋಧನೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಫಲವೂ ಆಗಬಹುದು. 

ಅಶಕ್ಯತೆಯೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹೋಲಿಕೆಯ ಶೋಧ. 
ವೇದವು ಸಾರುವಂತೆ ದ್ರಷ್ಟಾರನ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದ ಆ ದೂರದ 

ಧಾವದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿಯೇ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮೂಡಿಬರುವ ಲಯಬದ್ಧ ವಾಕ್- ಅದು. 

ಶಬ್ದದ , ದಿವ್ಯಛಂದೋಗತಿಯ, ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವೈಚಾರಿಕ ರೂಪದ 

ಶೋಧವು ಈ ಸತ್ಯವು. ಶ್ರೀ ಕರುನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಉದ್ಗರಿಸುವಂತೆ. ""ಶಬ್ದ ಮತ್ತು 

ಕೃತಿಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಸ್ಥಿರವಾದುದೊಂದರ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ; 
ಈ ಸ್ಥಿರತತ್ತವು ತನ್ನನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾನವತೆಯಲ್ಲಿಯ 

ಮೂಲಭೂತ ಕಾಮನೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು: ಅದು, ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೆ ತನ್ನನ್ನು 

ಆವಿಷ್ಠರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ , ತನ್ನ ಪರಿಮಿತಿಗಳೊಳಗಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ದೇವಕಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳತ್ತ 

ಏರುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ಮಸು ಮಸುಕಾದ ಮುನ್ನೆಳಲು. 
ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರಮೋಚ್ಚ ಉತ್ತೇಜನೆಯ ಜಾಗ್ರತ ಗುರಿಯಾಗಿಯೂ ನಿರಂತರ 

ನಿಷ್ಠೆಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಕಾಶವು ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 



ಪ್ರಕರಣ ಎರಡು 

ಕಾವ್ಯದ ಸಾರಸತ್ವ (ತಿರುಳು) 

ವಿಷಯದ ಹಿನ್ನೋಟ ಮುನ್ನೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ 

ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಸುಳುವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ, ಕಾವ್ಯದಿಂದ ನಾವು 

ಬಯಸುವ ಭಿಷನಸ್ನಢ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು? -ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದು 

ತಪ್ಪಾಗಲಾರದೆಂದು ನಾವು ನ ಮ್ಡೊಳಗೇ ಪ ಪ್ರಸಾ ಸ್ಪಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ೇವೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ 

ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿ ಈ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬರೋಣ ಹ 

ಕಾವ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ (ಸ್ವಭಾವ) ಅದರ ಸಾರಭೂತವಾದ ನಿಯಮವೇನು) ಮತ್ತು 

ಅದರೊಳಗಿಂದ ಕಾವ್ಯವು ಸತ್ಯದ (ಸತ್-ಸತ್ತೆಯ) ಮಂತ್ರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೇಗೆ 
ತಲೆದೋರುತ್ತದೆ 9 ಕಾವ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಉಸಿರಿನಂಥ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ, ತೀರ ತರಲ 

ಮತ್ತು ಗಹನವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಕಟ್ಟುವ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ 

ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿಯ ಸಹಸ್ತ ತಂತಿಯ ವೀಣೆಯನ್ನು , ವೈಜ್ಞಾನಿಕ 

ಎಶ್ಲೇಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ತೀರ ಸಂಕುಚಿತವೂ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಫಲವೂ ಆದ ಮನೋರಂಜನೆಯೇ ಆಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಈ 

ಆನ್ರೈ ಷಣೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಪ್ರೇರಣೆಗಳೂ ಕೆಲವೆ 

ಸಹಾಯಕ ವರ್ಣನೆಗಳೂ "ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ 

ನಿರ್ವಚನಗಳಿಂದಲ್ಲ.. ವರ್ಣನೆಯಿಂದ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಸಾರಭೂತವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು 
ಖಚಿತಗೊಳಿಸುವ ಯತ್ನವು ಅಶಕ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ರಯೋಜಕವೂ ಅಲ್ಲ. 

ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವೆನಿಸಬಹುದಾದ ಎರಡು ತಪ್ಪುಗಳು 

ಇದಿರಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವಂತಹುದು, 
ಇನ್ನೊಂದು ತೀರ ಶಿಕ್ಷಿತ ವಿಮರ್ಶಕ, ತೀರ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕಲಾವಿದ ಅಥವಾ: 
ಕುಶಲ ಕಲೆಗಾರ ಮಾಡುವಂತಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ 
ಅದರ ಕುರಿತು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯವೆಂಬುದು ತ 'ಬುದ್ದಿ ಮತ್ತು 
ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ರಸಾನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೀನೂ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಆದೊಂದು 
ಮೇಲ ುರಗತಿಯ ಕಾಲಕೆ ಕ್ಷೇಪ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಕಾವ್ಯದ ಸತ್ವ- ಶಕಿ ಕ್ರಿಯನ್ನು 
""ಅಂತರಃ ಕೋಪಿ ಹೇತು'' ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು "ಳದ ನಿಯಮವನ್ನು ಬ ಹುಡೇಾಡುವ ತ 
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮುದ್ದಾದ, ಸೂಗಸಾದ, ಇಂಪಾದ "ವನಾದಕೊಂದು ಸುಂದರ 
ವಿಚಾರವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಯ ಸ ತ - ಅನಾಕ್ರಿ ಯೊನ್' ಹಾಡು, 
ಎಮ್ನೆರ್ಧಸ್ ಸ್ಶ,- ಈಡಿಪ ಸತ ಅಗಮಮ್ಮನ್* ,ಓಡಿಸ್ಸೀ* ಯಷ್ಟ ಚೆನ್ನು ಅನಿಸಬಹುದಿತು. 

ನಾಪಾಾ-ಸಾಸಾಾ ವಾ-ಾವಾನಷಷಾ್ 
ಮ್ಮ 3. ಈಡಿಪಸ್ - ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕಕಾರ ಸೊಪೊರ್ಲೆಸೆನ ರುದ್ರ ನಾಟಕ, 4. ಅಗಮೆಮ್ನನ್- ಗ್ರೀಕ್ ಕಥಾನಾಯಕ 

5. ಒಡಿಸ್ಸೀ- ಹೋಮರನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ನಾಯಕ. 
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ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ, ಅವು ಇವುಗಳಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿಯೇ. 
ಲಘುವಾದರೂ ತಮ್ಮ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಧುರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟತನದಲ್ಲಿ 

ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದು. ಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳಂತೆ, 

ಕಾವ್ಯದಿಂದಲೂ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಆನಂದವನ್ನು ಅಪೇಕಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ 
ಬಾಹ್ಯ ಐಂದ್ರಿಯಕ ಮತು. ಆಂತರಿಕ ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಅನಂದಗಳೂ “ಬರೆ ಪ್ರಥಮ 

ಘಟಕಗಳು! ಕೆವಿ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇ ಲೃಟ್ಟದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಉದಾತ್ತ 

ಪಾತಳಿಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, 

ಮಿಗಿಲಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಲಿ, ಕಿವಿಯಾಗಲಿ, ಕಾವ್ಯಾನಂದದ ನಿಜವಾದ 

ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಗ್ರಾಹಕರೂ ಅಲ್ಲ 

ಅವು ಕೇವಲ ಆನಂದದ ವಾಹಕಗಳು, ಸಾಧನಗಳು; ನಿಜವಾದ ಶ್ರೋತೃವು ಆತ್ಮವೇ 

ಸರಿ. ' ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲ ಸವನ್ನು ಎಷ್ಟುಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಂತುಷ್ಟಿಯ ಬಗೆಗೆ ತಮ್ಮ 

ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಾಧಿಸು ವರೋ, ಅಷ್ಟು ನೇರಾವಾಗಿ ಶಬ್ದವು ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಆಳಕ್ಕೆ 

ಇಳಿಯುವುದು. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾವ್ಯವು ಹಿರಿದಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ತನ್ನ ಸ ೬.ಜಶ್ರ 
ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆತ್ಮದ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ 

ಆನಂದವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸುವತನಕವೂ ಕಾವ್ಯವು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ದಿವಾನಂದವು* ಅರ್ಥೈಸುವ, 
ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಆವಿಷ್ಠರಿಸುವ, ನಿರೂಪಕವಾದ ಆ ಆನಂದವು, ಬ್ರಹ್ಮ ಆಥವಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮವು 

ವಿಶ್ವದ ಲಯ ಬದ್ದ ರೂಪಗಳಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯು ಸ್ಪಂದನಗೊಂಡಾಗ ಅನುಭಭವಿಸಿದ 

ಆನಂದದ ವ್ಯಸ್ತ ಪ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆಂದೇ 'ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯ, ವಿಶಾಲ 

ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ತತ್ತ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದುಂಬಿದ ವಸ್ತು. ಜಾತದ 

ಭಾವನೆ , ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಅಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂಂದವೇ ಕವಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ 

ಅದನ್ನೆ ಅತನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದ ಮಾನವೀಯ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಮೇಲೆ, ಗ್ರಹಿಸಲು 

ಸಿದ್ದರಾದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಯ್ಯುವದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಯತಶ್ವಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ 
ಆನಂದವು ಒಂದು ದೇವಕಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವು. ದೇವತೆಗಳ ವಿನೋದವು. ಅದೊಂದು 

ಹಿರಿದಾದ ರೂಪಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕ ಶಕ್ತಿಯು. 

ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯ ವಿಮರ್ಶಕ, ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕಲಾವಿದ, 

ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ, ಕಾವ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಿರ್ದೋಷವೂ, ಸುವಿಹಿತವೂ ಇಲ್ಲವೆ 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವೂ ಆದ ಒಂದು ತಂತ್ರವೆಂಬಂತೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತವೆ. 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂತ್ರವು ಪೂರ್ಣತೆ - ಪರಿಣಿತಿಯ ಕಡೆಗೆ 

ರ್ಮ, ಭಾರತಿಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವು ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮವು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ 

ಅನುಭವಿಸುವ ಸಂತೋಷ. ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಆನಂದದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮದ ಆನಂದಕ್ಕಾಗೇ 

ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 



12 

ಒಯ್ಯುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ದಾಟಬೇಕಾದ ಹಲವಾರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿವೆ. ನೀವು 

ಹುಡುಕಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲುಕುವ ಮುಂದೆ. ಹಾಯಬೇಕಾದ ಇಡಿಯ ಪ್ರಪಂಚವೇ 

ಅದರ ಅಚೆಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟೆಂದರೆ , ಕಾವ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಾದರೂ ಉತ್ಕಟ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆತ್ಮವು ಶತಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ 

ಹಿಡಿತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಹಿರಿದಾದ ಕಾವ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದು. 

ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ , ಅಪ್ಟೇ ಅಪರಿಹಾರ್ಯವಾದರೂ ತಂತ್ರವು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೆ ಕಲೆಗಿಂತ, 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತೀರ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ - ಏಕೆ'ಂದರೆ, 

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕಾವ್ಯದ ಉಪಕರಣವಾದ ಲಯಬದ್ದ ಶಬ್ದವು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು 

ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಘಟಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ; ಮತ್ತೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಶಾಬ್ದಿಕ 

ಉಪಕರಣವು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸೃಜನಕಾರರ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಿಂತ, ಅತ್ಯಂತ 

ಸಂಕೀರ್ಣವೂ, ಬೇಕಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತವಾಗಿ ಮಣಿಯವಂತಹದ್ದು 

ವಿವಿಧಾರ್ಥಸೂಚಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಲವು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನಂತ 

ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಇದು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯ 

ಘಟಕವಿರತ್ತದೆ; ಅದರ ನಾದಮೂಲ್ಯಕ್ಕೆ ತೀರ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಘಟಕವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ 

ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆ ಅಥವಾ ಎಚಾರಮೂಲ್ಯವು ಮತ್ತು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿ, ಅದರ ನಾದ 

ಮತ್ತು ಅರ್ಥವು ಬಿಡಿಯಾಗಿಯೂ ಇಡಿಯಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ, ಮೂಲ್ಯವನ್ನು 

ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದೊಂದು ನೇರವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಅದುವೆ 

ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯು. ತಂತ್ರದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಸಣ್ಣದೊಂದು 

ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇ ಉಡ್ಡಾಣದ 

ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯು ಯಾಂತ್ರಿಕ ರಚನೆಯ ಪ್ರಾಂತದ ಅಚೆಗೆ ಹಾರಿ 
ಏರುತದೆ. 

ಕಾವ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ 

ತೀರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕವಿಯು, ತನ್ನ ಕಲೆಯ ತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಳವಳದಿಂದ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು 

ಕೃತಿರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ 
ಆದರೆ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ನಡುವೆ , ಅದರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯು ಗಾಣ, ವಿಧೇಯ ಚಟುವಟಿಕೆ 
ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಳದನಿಯಾಗುತ್ತದೆ , ಮತ್ತು ಅವನ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಆತ ಒಂದು ರೀತಿ, ಅಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆಗ 
ಅವನ ನಾದಗತಿಯೂ ಶೈಲಿಯೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಆತ್ಮದ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತ ಛಂದೋ 
ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಮಾತು ಅಂತಸ್ಥವಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಂಡ 
ಶಬ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಶ್ವಾತ್ಮವು ತನ್ನೊಳಗಿನ ಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ಸನಾತನವಾದ ಶಬ್ದದೊಳಗಿಂದ 
ವಿಶ್ವದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತೆ. ಅದರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 
ಉದ್ರೇಕದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉಪಮಾನದ ಭಾಗವು ಮಾಡಲು ಬಿಡುವಂತೆ. 
ಶ್ಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವಾಗ್ವೈಖರಿಯೇ ಪರಮೋಚ್ಚ ಕಾವ್ಯದ ಉದ್ಗಾರ. ಇದು ಅವನ ಕಾವ್ಯದ 
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ಅಮೃತ ತತ್ವ. ಇದರ ಅಂಶ ಅಲ್ಪವೇ ಇದ್ದರೂ ಅವನ ಉಳಿದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರವಿನಿಂದ 

ಉಳಿಸಲು ಸಾಕು... "" ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಥ ಧರ್ಮಸ್ಯ '' ಈ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕವಿಯ ಛಂದೋಬದ್ಧ 

ಶಬ್ದವನ್ನು, ತನ್ನ ಆತ್ಮದರ್ಶನವನ್ನಾಗಲಿ, ವಿಶ್ವದರ್ಶನವನ್ನಾಗಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ 

ಮಾನವನಿಗೆ ಒದಗಬಹುದಾದ ಅತಿ ಶ್ರೆಷ್ಠ ಮಾತಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅನುಭೂತಿಯ, ಶುದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಎಂದೂ ಆಗದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು 

ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಎವರಿಸುವ ಬದಲು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಹವಣಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಅನೇಕ ಸಲ, 

ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಬಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ರೀತಿಯನ್ನೆ ಛಂದೋಬದ್ಧ ಶಬ್ದವನ್ನೆ ಅಂತಃ 

ಪ್ರವೃತಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾವ್ಯವು ಈ ಮಾದರಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನೂ 

ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಯಂತ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ 

ಅನುಭಾವಕ್ಕೂ ಸರಿಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುವಿನ ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಗಳ ಆಚೆಗಿನ 

ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತ ಸಹಜವಾದ ಒತ್ತಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಾಹ್ಯತಃ 

ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದೆಲ್ಲವೂ ಈ ತೋರಿಕೆಗಳೇ ಎಂದು ತೋರಿದಾಗಲೂ ಆ ಒತ್ತಾಯವಿರುತ್ತದೆ. 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಗ್ಗದ ಕೊನೆಯ ರಹಸ್ಯದತ್ತ ಅಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಾಭಿವ್ಯಂಜನೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 

ಮೊತ್ತಮೊದಲಿನ ಉನ್ನತಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಕಟತೆಯತ್ತ ನಾವು ಕಣ್ಣುಹಾಯಿಸುವುದು 
ಪ್ರಯೋಜನದ್ದಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ತಿಳಿಸುವಿಕೆಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು 

ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ಬದುಕಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ 

ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಶಬ್ದ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು 

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸನ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಂತೆ - ಅವುಗಳ ಸಹಜ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅರೆಬರೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು 

ಅವುಗಳ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ - ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಂತ್ರವನ್ನೋ ಸಾದಾ 

ಉಪಕರಣವನ್ನೊ ೀ ನಾವು ಬಳಿಸುವಂತೆಯೇ. ಅವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, 

ಸ್ವತಃ ಜೀವವಿಲ್ಲದವು - ಎಂಬಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗಿನಿಂದಲೇ 

ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ - ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ದನಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ, ಭಾವಾವೇಶದಿಂದ, 

ಅಥವಾ ಆಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲದಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ 

ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ನಾದದಲ್ಲಿ ಜೀವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೂರುವುದರಿಂದ. ಆದರೆ ನಾವು 

ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ 

ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಮಾನವನ ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲವೆಂದು 

ಕಾಣಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ 

ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜೀವಂತಿಕೆ ಇತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಾವು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಯಾಂತ್ರಿಕ 

ಹಾಗೂ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದಿನ ಮಾತುಗಾರರು ಅದರ 

ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ 
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ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದು ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಬುದ್ಧಿಯ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು 

ಹೋಗದಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಛಾಯಾಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೂಲವಾದ 

ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದುವು. 

ಭಾಷೆಯು ವಿಕಾಸಗೊಂಡು ಬೆಳೆದಂತೆ ತನ್ನ ಖಚಿತತೆಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ದಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಗೌಣ 

ಘಟಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. 

ನಾದವು ನಿಶ್ಚಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಲು ಏನು ಕಾರಣವಾಯಿತೆಂಬುದು 

ನಾದ ಮತ್ತು ಬೌದ್ದಿಕ ಅರ್ಥಬೋಧ ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಯಾವದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇಲ್ಲವೆ 

ಅಂತಸ್ಥ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಸಮೀಕರಣವೆಂಬುದೇನೂ 

ಇಲ್ಲ - ಮಂದಿ ಒಂದು. ಸಮೀಕರಣದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ 

ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಾದವು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಬೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಬಲ್ಲದು. 

ಅದು ತಲೆದೋರಿದ್ದು ನಾದದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ ಗುಣ ಅಥವಾ 

ಧರ್ಮದಿಂದ; ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅವನ ಐಂದ್ರಿಯಕ ಸಂವೇದನೆಗಳ, 
ಭಾವನೆಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪಂದನಗಳನ್ನು 

ಅದು ಎಬ್ಬಿಸಬಲ್ಲದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು 

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು. "ತೋಳ ' ವೆಂಬ ಶಬ್ದವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಜೀವ 

ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ದಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಶಬ್ದದ ಉಗಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 
ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದುದನ್ನು ನಾವೇ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಮೂಲತಃ 

ಈ ಶಬ್ದವು ತೋಳ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ವಿಕಾಳವಾದ ಸಂಭಂಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ 
ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವ ಜೀತು 
ಮತ್ತು ಅದು ""ಹರಿಯುವದರ '' ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಕಾಂ ಇನಸ್ಟ ಅದರ 

ನಾದದಲ್ಲಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣದಿಂದ ಇದು ಕೂಡಿ ಬಂದಿತು. ಇದು ಆರಂಭದ ಭಾಷೆಗೆ 
ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಖಚಿತತೆ , ಸುಸ್ಪಷ್ಟತೆ, 
ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಆ ಹಳೆಯ ಜೀವಶಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಭಾಷೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಕಾವ್ಯವು ಈ ಮೂಲದ ಘಟಕವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಶಕ್ಕವಿದ್ದಷ್ಟು 
ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ ಮೂತಿನತೆಯ' 
ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ನಾದದ, ಜೀವದ, ಶಕ್ತಿಯ, 
ಸೂಚಕತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು `ಅದು ಸಾಧಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಮುದ್ರೆಗಳಿಗೆ ತಚ್ಚಿನ 
ಗಮನವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಕಾವ್ಯವು ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಯು ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿಶ್ಚಯಾತೃಕ 
ವಿಚಾರ ಮೂಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇದರ 'ಸಾಹಚರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪೋಷಿಸಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆದೇ ಮಂತ 
ಕಾವ್ಯವು ಪ್ರಾ ಣಮಯ ಆಥವಾ ಜ್ಞಾ; ನಮಮ ಹಂತದಿಂದ ಅನುಭೂತಿಯ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರದ 
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ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಾಕ್ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಅದು, ಒಡಮೂಡಿಸುವುದು, ಶಬ್ದದ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ವೈಚಾರಿಕ ಮೂಲ್ಯವನ್ನು 

ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದರ ಭಾವನೆಯ, ಸಂವೇದನೆಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಸೂಚ್ಯತೆಯನ್ನು 
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವುಗಳೊಳಗಿಂದ, ಅವುಗಳ ಆಚೆಗೆ, ಅದರ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಂಜನೆಯನ್ನೂ 

ಸತ್ತವನ್ನೂ ಅದು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದವು ಹೊರುವ ವೈಚಾರಿಕ ಅರ್ಥದ 

ಆಚೆಗೆ, ಅನಂತವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ 

ಶಬ್ದದಂತೆ ಮಾನವನ ಪ್ರಾಣಮಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸದ್ಯ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತು 

ಎನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿಯ 

ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಆತ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ದರ್ಶನವನ್ನೂ 

ಆನುಭೂತಿಯನ್ನೂ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ 

ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತೆಯೇ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವವೆನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕಾವ್ಯವು ಶಬ್ದದ 

ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮಸತ್ವದ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಗದ್ಯ ಶೈಲಿಯು ಮಾತನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಗಿಂತ ಬಹಳ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಯ್ಯು 

ತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದಿಂದ 

ಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಶಬ್ದದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮೂಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ನಿಲುಮೆಯನ್ನು 
ದೃಢವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಲಯಬಂಧಗಳನ್ನು ಅದು 

ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉಕ್ತಿಯಗತಿಯ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಹಿ ಸಂವಾದಿತ್ವದ 

ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು 

ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಮಾತಿನ ದೊರದೊರಗಾದ ರೀತಿಯು ಅಳವಡಿಸಲು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 

ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ, ಮಣಿಯಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಹೆಣಗುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನ ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಅನುರೂಪ 

ಅದರ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಪರಮಾಪ್ತತೆಯ ಆಚೆಗೆ, ಅದು ಮಾತಿನ ಇತರ ವಿವಿಧ 

ತೃಪ್ತಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಜೋರನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು 

ಅದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ತೃಪ್ತಿಗಳು ಆ ಶೈಲಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಲವಾರು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿಧಾನಗಳು. ಈ ಪ್ರಥಮ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು 

ನ್ಯಾಯವೂ, ಬಲಿಷ್ಠವೂ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯಾಮಕವೂ ಆದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ 

ಹಾಯ್ದು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಾಯದ ಲಯಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಭಾವನೆಯನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚು ಕಣ್ಣುಕಟ್ಟುವ 

ರಸಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಹವಣಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಪುಲ 

ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕಾವ್ಯದ ರೀತಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು 

ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕತ್ತಿರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ, 

ಸಿಂಗಾರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ "ಅಲಂಕಾರ '' ವಾಗಿ, ಅಥವಾ ತಾನು ವರ್ಣಿಸುವ ಇಲ್ಲವೆ ವ್ಯಾಖ್ಶೆ 
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ಮಾಡುವ ವಸುವಿನ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಚಾರದ ಬೌದ್ದಿಕ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಟವಾಗಿಸಲು ಅವುಗಳ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಬೆಲೆಗಾಗಿ. ಕವಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯತ್ನಿಸುವ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ 

ಹಾಗೂ ಜೀವಂತವಾದ ದರ್ಶನದ ಸಲುವಾಗಿ ಗದ್ಯ ಶೈಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು 

ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಕೇಳುಗನೂ 

ತೀರ್ಪುಗಾರನೂ ಆದ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ; ಇತರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದು ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು 

ಸೆರೆಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸಹಾಯಕಗಳಾಗಿ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಯ ಎರಡು 

ಶಕ್ತಿಗಳಾದ ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿ ಗದ್ಯಶೈಲಿಯ ಪರಮ ದೇವತೆಗಳಾಗಿರುವುದು ಯುಕ್ತವೇ 

ಸರಿ.: ಆದರೆ ಕವಿಗೆ ಅವು ಕಿರಿಯ ದೇವತೆಗಳು. 

ಈ ಪರಿಮಿತಿಗಳ ಆಚೆಗೆ ದಾಟಿ ಹೋದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿಯಾದ ಲಯ ಬದ್ದ 

ತೂಕವನ್ನು ತನ್ನ ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಅವುಗಳ 

ದರ್ಶನ ಧ್ವನಿಗಾಗಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಮಾತಿನ ಇನ್ನೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಉಸಿರಿಗೆ 

ತೆರೆದುಕೊಂಡರೆ , ಗದ್ಯ ಶೈಲಿಯು ತನ್ನ ಸೀಮೆಯ ಆಚೆಗೆ ಹಾಯ್ದು ಕಾವ್ಯದ ಲೋಕವನ್ನು 

ಸಮಿಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಲೂಬಹದು. ಆಗ ಅದು ಕಾವ್ಯಗಂಧಿ ಗದ್ಯವಾಗುತ್ತ ದೆ; 

ಅಥವಾ ಗದ್ಯದ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಕೆಗೆ ಒಂದು. ವೇಷದಂತೆ, ವಸ್ತಾಭರಣದಂತೆ 

ಬಳಸುವ ಕಾವ್ಯವೇ ಆಗಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪರ್ಯಾಪ್ತತೆ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಕೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ದ್ಯೋತನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು. ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಹದಗೊಳಿಸಿದ 
ರಸಾಸ್ವಾದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಂಥ ಶೈಲಿಯ ಸ್ವಾಭಾಎಕ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಗುಣಧರ್ಮ. ಆದರೆ 

ಕವಿಯ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರವೇನೆಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಮಾತಿನ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಕಟ 

ಪ್ರಭೆಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವನ್ನು , ಆ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತ ಶಬ್ದವನ್ನು, ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ 

ಪರಮೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು; ಇಂಥ ಉಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ 

ಛಂದೋಲಯ ಬದ್ಧ ನಡಿಗೆಯು, ಅರ್ಥದ ಗಹನಗಾಂಭೀರ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ 

ಆತ್ಮಸತ್ವದ ಜೀವನೆಲೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪುಟಿದೇಳುವ ಅನಂತ ಧ್ವನಿವ್ಯಂಜನೆಗಳ 

ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಐಕ್ಯ್ಕವು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕವಿಯು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ 

ಇಲ್ಲವೆ ಬಹು ಸಲ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧಿಸುವದು ಅವನ 

ಉಕ್ತಿಯ ಧರ್ಮ. ಅದನ್ನು ಅವನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ 

ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನೊಂದು ಎರಕಹೊಯ್ದಾಗ, ಅವನು ""ಮಂತ್ರ'' ವನ್ನು 

ಉದ್ಗರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ 

ಆದರೆ ಈ ಶೋಧದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಕಾವ್ಯದ ಇಡಿಯ 
ಶೈಲಿಯು ಮತ್ತು ಛಂದೋಲಯಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಉತ್ತೇಜನೆಯಿಂದ 
ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಛಂದೋಗತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ತೇಜನೆಯು 
ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆರಲು ತಾನೇ ಆತುರವುಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದರ್ಶನವು ಪ್ರಕೃತಿ, 
ದೇವರು ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ ಸೃಷ್ಠಿ, ವಸ್ತುಸೃಷ್ಠಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಯಾವದೇ 
ಸಂಗತಿಯದಾಗಿರಬಹುದು; ಅದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ದರ್ಶನವಾಗಿರಬಹುದು; 
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ಅಥವಾ ಅದು ಸಂವೇದ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದ, ವೈಚಾರಿಕ ಸತ್ಯದ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸುಖದ 
ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವೇದನೆಯ ಈ ಲೋಕದ ಅಥವಾ ಪರಲೋಕದ ದರ್ಶನ 
ವಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರ ದ್ರಷ್ಟುರನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದು, ಕಣ್ಣು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೃದಯ ಮತ್ತು 

ವಿಚಾರಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಗಲೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ 
ಉನ್ನತವಾದ ಕಾವ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಬುದ್ಧಿಯದೇ ಅತಿ ಉತ್ತೇಜನೆಯಾದರೆ, 

ಕಲ್ಪನೆ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಮಯ ಚಟುವಟಕೆಗಳು ಲಯಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯನ್ನು' ಹುಡುಕುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಸಾಹವು ಅವನ್ನು ಅವರಿಸದೆ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಳುಗದಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿ 

ಅದರೊಂದಿಗೆ ಎರಕವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ 

ಅಭಿವ್ಯತ್ತಿ'ಯು ಶುಚಿಗೊಂಡು ಉನ್ನತಗೊಂಡು ಹೊರಬರದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ನಾವು 

ಕೆಳತರಗತಿಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂದಿಗ್ದ ಅಮರತೆಯ 

ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಕಳಮಟ್ಟದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ 

ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ಕಾವ್ಯದ ನಿಜವಾದ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗಡೆಗೆ 

ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ, ಕಾವ್ಯದ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಂತೆ ತೋರುವ ಗದ್ಯವನ್ನೇ 

ಪಡೆಯುತೇವೆ. ಅಂಥ ಕೃತಿಯು ಗದ್ಯ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಕೇವಲ 

ಇಲ್ಲವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಘಟಕಗಳಿಂದ, ಈ ಘಟಕಗಳೆಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ 
ಛಂದೋವೃತ್ತ ಅಥವಾ ಗದ್ಯ ಲೇಖಕನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಲೀಸಾದ 

ಸಡಿಲಾದ ಸಮತೋಲವನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಗಿಕಟ್ಟಿನ ನಿಜವಾದ ತಿರುಳು 

ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲವೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಏಕೆಂದರೆ , ಮಾತು ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಿರುತ್ತವೆ; 

ಬಾಹ್ಯ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಂತರಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ತಥ್ಯ ಒಂದಿರುತ್ತದೆ ದ ಬುದ್ಧಿಯು ನಮಗೆ ಖಚಿತ ಹಾಗೂ 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗೊಳಿಸುವಂತಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮ ತಥ್ಯ- ಬೌದ್ಧಿಕವನ್ನು ಮೀರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು 

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯ ಇಡಿಯ ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಇಲ್ಲವೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ 

ತಂದುಕೊಡುವಂತಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ , ಕವಿಯು ಹುಡುಕುವುದು ಬರೆ 

ಭಾವನೆಯನ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಶೋಧಿಸುವುದು ಭಾವನೆಯ ಆತ್ಮವನ್ನು - ಜೀವತ್ವವನ್ನು. 

ಅದರ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯ ಆತ್ಮವು, ಭಾವನಾಮಯ 

ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ವಸ್ತುಗಳ 

ಕವಿಪ್ರಜ್ಞೆಯದು - ಜೀವನದ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ 

ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ರೀತಿ. ಅವನ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ; ಸತ್ಯವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ, 

ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ. ಆದ್ದ ರಿಂದಲೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾದ ಆನಂದ. ಏಕೆಂದರೆ 

ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಳವಾದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಆನಂದವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ವ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿದಾದ ಘಟಕವನ್ನು ಗದ್ಯದ ಅಳುಕಿನ 
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ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯ ಭಾಷೆಯು ಕೆಲಸಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಮರೆಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಕಾವ್ಯದ 

ದೀಪ್ತವೂ ನಿರ್ಭಯವೂ ಆದ ಶೈಲಿಯು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ 

ಮಾಡುವುದು. ಕಾವ್ಯದ ಉನ್ನತ ಲಯಬದ್ಧ ಸ್ವರಗತಿಯು ಬರೆ ಶೈಲಿಯು ತರಲಾರದ 

ಭಾವವನ್ನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತರಬಲ್ಲದು. ಇದುವೆ ಆ ಉತ್ಕಟತೆಯ 

ಉಗಮ. ಈ ಉತ್ಕಟತೆಯೇ ಕಾವ್ಯಮಯ ಭಾಷೆಯ, ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದ ಗತಿಎನ್ಯಾಸದ 

ಮುದ್ರೆ. ಅದು ಶಬ್ದದ ಹಿಂದಿನ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು 

ಹೊರಗಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಮಮತ್ತು ರೂಪಗಳ ಮಾಯಾ ದ್ವೀಪಗಳ ನಡುವೆ, ಆತ್ಮ 

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಛಂದೋಮಯ ಕಡಲ ಪಯಣದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಸಾಹ - 

ಉತ್ತ್ರೇಜನೆಯಿದು. 



ಪ್ರಕರಣ ಮೂರು 

ಛಂದೋಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಚಲನ 

ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆಯ ಮೂರು ಅತ್ತುನ್ನತ ಉತ್ಕಟ ಬಿಂದುಗಳು ಕೂಡಿ ವಿಂಗಡಿಸ 

ಲಾರದಷ್ಟು ಒಂದಾದಾಗಲೇ, ಅತಿ ಗಹನವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯದ ಕಾವ್ಯಮಯ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೆನಿಸುವ “ಮಂತ್ರ'' ವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಉತ್ಕಟತೆ, ವಿಚಾರ 

ಮತ್ತು ವಾಚಿಕರೂಪದ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಎರಕದ ಅತ್ಯುತ್ಕಟತೆ; ಈ 
ಮೂರರಲ್ಲಿಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲದಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳ 

ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವೃಷಮ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಯಾವದೇ ಒಂದು 

ಘಟಕದ ಸೋಲು ಆಕವಿಗಳ ಸ್ಟಾಲಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ 

ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಉತ್ಕಟತೆಗಳ ಒಟ್ಟೆರಕದ ಒಂದು 

ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿ ""ಮಂತ್ರ'' ವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕೆಲವೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ, ಛಂದೋಲಯವು ಕಾವ್ಯದ ಗತಿ ಅಥವಾ 

ನಡಿಗೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದುವೆ ಮೊತ್ತದ ಮೂಲತತ್ವ ಕ 

ಅಪರಿಹಾರ್ಯ ಘಟಕ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ, ಅದರ ಮೂಲ್ಯವೇನೇ ಇದ್ದರೂ 

ಕಾವ್ಯದೇವತೆಗೆ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಲ, ಧರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಾದ, 

ಶೈಲಿಯ ಉನ್ನತ ಉತ್ಕಟತೆಗಳಿಂದ ಬಹು ದೂರ ಉಳಿದ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ಛಂದೋಲಯದ 

ಪರಿಣತಿಯೊಂದೇ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಕಾವ್ಯದ ಛಂದೋಗತಿ 

ಯೆಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಗಿತ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಬರೆ 

ವೃತ್ತಬಂಧದ ಲಯವಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಣತಿ ಅದರ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಅದರ 

ಶಾರೀರಿಕ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ತಳಹದಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಆಳವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸಂಗೀತ ಒಂದು 

ಇರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಆ ವೃತ್ತಬದ್ಧ ರೂಪ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಲಯಬದ್ಧ ವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಗತಿಯು 

ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಬೇಕು. ಕೆಲಸಲ ಈ ಲಯಗತಿಯು ಆ ವೃತ್ತಬಂಧದ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ 

ತುಳುಕಿ ಹರಿಯಬೇಕು - ಅನಂತರವೆ; ನಿಜವಾದ ಕಾವ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 

ವೃತ್ತಾತ್ಮಕ ಛಾಂದಸಿಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯೊಂದೇ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಸಮೃದ್ಧವೂ 

ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣವೂ ಆಗಿರಲಿ , ಹೊರಗಿವಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿ, ಸೃಜನಶೀಲ 

ಸತ್ವದ ಆಳದ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಲ್ಲಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗ್ರಹದ ಬೇಡಿಕೆ 

ಮಾಡುವ ಒಳಗಿವಿಯ ಕೇಳಿಕೆಯೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದೇ, 

ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕವಿಯ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ ವೃತ್ತ ಬಂಧವು, ನಾದದ ಅಳತೆಯ ""ಮಾತ್ರೆ'' ಗಳ ಸ್ಥಿರವೂ 

ಸಮತೋಲದ್ದೂ ಆದ ಪದ್ಧತಿಯು, ಕಾವ್ಯದ ಶಯ್ಕೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 

ನಿಶ್ಚಿತತಾಗಿಯೂ ಯೋಗ್ಯ ಭೌತಿಕ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ. ಈಚಿನ ಒಂದು ಅಧುನಿಕ 

ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಹಾಕುವ 



20 

ಬಂಧನವೆಂದೂ, ಹುಸಿ ಹಗುರು ಕೃತಕತೆಯೆಂದೂ ನಿಜವೂ ಸ್ವಚ್ಛಂದವೂ ಸಹಜವೂ ಆದ 

ಕಾವ್ಯಲಯವನ್ನು ಸುಳ್ಳು. ಮಾಡುವ ಮಾಟವೆಂದೂ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಟಮನ್, 
ಎಡ್ವರ್ಡ್, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್, ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟಲಿಗಳಲ್ಲಿಯ "" ಮುಕ್ತಛಂದಸ್ಸು '' 

ಪ್ರಯೋಗಪ್ರಿಯರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾವ್ಯ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯದು. ನನಗೆ 

ತೋರುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಈಕೊನೆಗೂ ತಾಳಿ ಬಾಳಲಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ 

ತಾಳಿಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅರ್ಹವಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಗೆಲ್ಲಲಾರದು. 

ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಪರಮೋನತ ಲಯ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು 
ಹೆ 

ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಿದ್ದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗತಕಾಲದ ಕಾವ, [ಸಾಮರಸ್ಯದ ಹಿರಿಯ 

ಗುರುಗಳ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕೃತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಕೃಷ್ಟತೆಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ನೂ 

ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, " ಮುಕ (ಛಂದಸ್ಸು '' ಸಾಧಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಕಾವ್ಯವೆಂದರೆ, 

ಒಂದು ಜಂ ನಾದಮಯ ಕಾವ್ಯಗಂಧಿ ಗದ್ಯ. ಅಥವಾ..ರಚನಾ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಒಳಕಟ್ಟನ ಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಮೇಳಗೀತ (ಕೋರಸ್) ಕಾವ್ಯವನ್ನು 

ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಅನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣ ಛಂದೋಗತಿಯ ಮೇಲೆ 
ಅದು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಮಿಲ್ಫ್ನ್ ತನ್ನ ಮುಂಚಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಹೋನ್ನತವಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಚೆಲುವಾದ 
ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಸಿದ ಪ್ರಾಸವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಆದರೆ 
ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆತ ಪ್ರಾಸದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೊಲ್ಯವನ್ನೂ ಕಾವ್ಯದ ಮಾತ್ರಾಬದ್ಧ 
ಗತಿಯಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಘಟಕವಾದ ಗೇಯದ ಅಥವಾ ಸಂವಾದದ 
ಸ್ವರಸಾಮರಸ್ಯದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಇಲ್ಲವೆ ದೃಢಪಡಿಸುವ 

ಅದರ ಬಿಗಿತದ ಶಕಿ ಕ್ವಿಯನ್ನೂ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಕದಗಳನ್ನು ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿಗೆ 
ತೆರೆದುಕೊಡುವ ಅದರ ವಾಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವು "ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಲು 
ಸಮರ್ಥವಾದ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಆೀತವಾಹ ಯಾವುದೋ ಒಭಣ! ಅರಿವಿಗೆ 
ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹಾಗೂ ಆವಿಷ್ಠರಿಸುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮರೆತನು 
ಇಲ್ಲವೇ ಉಪೇಕ್ವಿಸಿದನು. ಎಟ್ಟನ ತಂತ್ರವೂ ಇದೇ ಬಗೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಕವಾದ 
ತಪ್ಪಿಗೆ ತುತಾ ಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಂವೇದಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಿರವಾದ 
ಮಾತ್ರಾ ಬದ್ಧವಾದ ನಾದದ 'ಆವತ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ 
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾನವಹೋಟಹು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ಬರೆ ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ 
ಉಪಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲ. ಮನಃ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ , ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವಯ 
ಕಂಡು ಓಡಿದರು. ಆಸತ್ಯದ ಪ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಿದ್ಧಾ ಂತವು ವೈದಿಕ ಸ ಸಂಪ್ರ ದಾಯದಲ್ಲಿ "ಕಾಪಾಡಿ 
ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಜನಾ ಬಹಳ ಸಲ ಬಾಳಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದು 
ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಾನೂನು ಕೂಡ, ಛಂದೋಬದ್ಧವೃತ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಹೊಯ್ಯಲು. ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಬರೆ ಸ್ಫರಣಶಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆಂದು. ಅಲ್ಲ. ಅವರು 
ದೊಡ್ಡ "ದೊಡ್ಡ ಗದ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳನ್ನು ವೈದಿಕ ಸೂಕ್ತಗಳಂತೆ ಅಥವಾ ಛಂದೋಬದ್ಧ 
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ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಂತೆ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು 
ಮನಗಂಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಛಂದೋಬದ್ಧ ಭಾಷೆಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸುಗಮವಾದ 
ತಾರೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ; ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಛಂದೋಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಮಾತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ 
ಸಹಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. - ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರನಾದ ಮಯ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಠರ 
ಎರಕದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಬರುವಂತೆ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಭಾವವನ್ನು 
ಉನ್ನತವಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರೇರಕ 
ಚೈತನ್ಯವು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಛಂದಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ರೂಪಿಸಿತು - ಎಂಬ ವೈದಿಕ 
ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವಿರಬಹುದು. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಆ ಛಂದಸ್ಸು 
ರೂಪಗೊಳ್ಳುವ ಶಬ್ದದ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಲಯಬಂಧಗಳು. ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ 
ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಮಾಯೆ ಭೂತ ವಿಶ್ವ ಚಲನವಲನಗಳು ಬದಲಾಗದೆ 

ತಾಳಿ: ಬಾಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆವರ್ತನೆಗಳ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ 
ಸಮತೋಲದ ಸಾಮರಸ್ಯವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವದ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 

ಛಂದೋಗತಿಯೆಂದರೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳ ರಹಸ್ಯದ ಅರಿವಾದ ಸೃಜನಶಿ:ಲವಾದವೇ ಸರಿ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಎತ್ತರಗಳೂ ಏರಿಕೆಯ 

ಮಟ್ಟಗಳೂ ಇವೆ. ಕಸುವುಳ್ಳ ಇಲ್ಲವೆ ಕಿವಿಗೆ ಹಿಡಿಸುವ ಛಂದೋವೃತ್ತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 
ಯಾವದೇ ಬಗೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಭಾಷೆಗೆ ಕಾವ್ಯವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ 
ಸಮ್ಮತಿಯು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯೇ ಇಷ್ಟು 
ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಮೆಕಾಲೆಗಳೂ ಕಿಪ್ಲಿಂಗರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ಕವನ ಸಿಂಹಾಸನ 
ಗಳನ್ನು ಏರಿಕೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಕ್ಷೇಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಏಕೆಂದರೆ, ಮತವೃೈಶಾಲ್ಯ ಅಥವಾ ಔದಾರ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸದ್ಗುಣವೇ. 

ಆದರೂ ಭಾಷೆಯ ಒಲುಮೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರಾವೃತ್ತದ ಗತ್ತಿನ ಕೈಚಳಕಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿದ 

ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾವ್ಯದ ಉನ್ನತ ವರ್ಣನೆಗೆ ಒಗ್ಗಲಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಅಥವಾ 

ಛಾಯೆಯೇ ಹೊರತು , ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯದ ತಿರುಳಿಲ್ಲ. ಲಯಗಾರಿಕೆಗೆ ವೃತ್ತದ ಬಡಿತವನ್ನು 

ಶೈಲಿಗಾಗಿ ಸಹ್ಯವಾದ ಅಭಿವ್ಯಂಜನೆಯ ಸಮಪಾತಳಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಅವಲಂಬಿಸುವ 

ಇಡಿಯ ಕಾವ್ಯರಾಶಿಯೇ ಇದೆ. ವೃತ್ತಬದ್ಧವಾದ ಫ್ರೆಂಚ್ " ರೊಮಾನ್'' ಕವಿತೆಗಳೂ, 

ಮಧ್ಯಯುಗದ ಭಾವಗೀತೆಗಳೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎದೆಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಲಯವುಳ್ಳ ಇಲ್ಲವೆ, 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಳವನ್ನು ನಿಲುಕುವಂಥ ಒಂದಾದರೂ ಪಂಕ್ತಿ ಇರುವದೇ ಅಪರೂಪ. 

ಯುರೋಪದಲ್ಲಿಯ ನಂತರದ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯರಚನೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದರೂ, ತತ್ವತಃ ಅದೇ ಪದ್ಧತಿಯು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಅದನ್ನು 

ಬಳಸುವ ಕವಿಗಳ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಮರ್ಶಕನ ಮನಸ್ಸಿನ 

ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ... ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರ ಪದ್ಯದ ಕುರಿತು ಖಚಿತವಾದ 

ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪೆಂದರೆ, ಅದು ಉಚ್ಚಶ್ರವಸ್ಲಿನ ಮುಂಗಾಲಪುಟಿಗೆಗೂ ಮಿಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ - 



ಳೆ 

ರಮ್ಯವಾದ ಲಗುನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ತುಂಬುವ ನಾಗಾಲೋಟ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳಿಕೆಯ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಿರಿದು. ಒಮ್ಮೆ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಾರೋದ್ಧಾರ 

ವಾಗಿ 'ಮುಂದರಿಯಬಾರದೇಕೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಬಲ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪದ್ಯ 

ಅದರ ಕವಿಯನ್ನು ಅವನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 

ಆದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಯಾವುದೇ 

ಆತ್ಮಗತಿಯು ಈ ಎರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದರದೇ ಆದ 

ಗುಣಗಳಿವೆ, ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಬಗೆಯ ವೃತ್ತಬದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯ ಕಥೆಗಳಿವೆ. 

ಯುದ್ಧಕಾವ್ಯ, ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೆ ""ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ'' ಆಗಬಲ್ಲ 

ಯಾವುದೇ ಕವಿತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದು ಕಹಳೆಯಂತೆ, 

ನಗಾರಿಯಂತೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆತ್ಮವನ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು; 

ಉದ್ರೇಕಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಗೀತದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಗಾರಿಯಾಗಲಿ ಕಹಳೆಯಾಗಲಿ 

ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ದೂರ ಒಯ್ಯಲಾರವು. 

ಆದರೆ, ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೇಲೂ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ, ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ನಾದ 

ದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪಡೆಯಲಾರೆವು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕವಿಗಳು, 

ಕೆಲಸಲ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರೂ ಕೂಡ, ಹೊರಗಿವಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಬಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಥವಾ 

ಸ್ಮರಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯಗಳು 

ಸುವಿಶಿಷ್ಟವಲ್ಲದ.. ಸುಖದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನೂಂದಿಗೆ ರಸಾನುಭವದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು 

ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸುಗಮ ಸಂವಾದ - ಸಾಮರಸ್ವಗಳ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿಗಳು 

ತಮ್ಮ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ, ಇಲ್ಲವೇ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಕಲ್ಪನಾ ವಿಲಾಸವನ್ನು ಯಾವ ತಡೆ 

ತೊಡಕೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ಕಟವಾದ ಸಮುನ್ನತವಾದ ಇಲ್ಲವೆ 

' ಆಳವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುಂದರ ಕಾವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಅದು ಕಿವಿಯನ್ನೂ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ರಸಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೇ 

ಅದರ ಸಂಮೋಹನ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅದರ ಲಯವನ್ನು ಕೇಳಿದೆವೆಂದರೆ , 

ಅದರಿಂದ ಹೊಸತೇನೂ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಒಳಗಿವಿಗೆ ಏನೂ 
ಬೆರಗು ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮವನ್ನು ಫಕ್ಕನೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅಜ್ಞಾನದ ಆಳಕ್ಕೆ ಸೂರೆಮಾಡಿ ಒಯ್ಯುವ 
ಗಂಡಾಂತರವಿಲ್ಲ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳದ ಮೇಲೆಯೇ ಎಂಬಂತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಯಾಗಿ ತೇಲಿಸಿ 
ಒಯ್ಯುವ ಭರವಸೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾಕೆಲಸಲ ಅದು ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳವೂ ಅಲ್ಲ. 
ಅದೊಂದು ದೃಢವಾದ ಕೂಚು, ಇಲ್ಲವೆ ಸಮಗತಿಯ ಚಲನೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ, 
ಕಿವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಚಾರಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗುವ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ 
ತಾವು ಹೇಳತಕ್ಕ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ಫತಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು 
ಸಮರ್ಪಕವೆನಿಸುವ : 'ಲಯಬಂಧದಲ್ಲಿ ಚತತ ಹೊಯ್ದುರೆ ಅವರಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನ... 
ಆದರೆ, ವೃತ ಶಬಂಧಗಳ ಶಕ್ಯಾಶಕ್ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಯಗಾರಿಕೆಯ ತಿರುವುಗಳ, ಹೊನರು 
ಹಂಚಿಕೆಗಳ, ಸ್ವರಭೇದಗಳ, ರೀತಿ "ವೈವಿಧ್ಯಗಳ, ಶೋಧ ಕಲ್ಪಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು 
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ತೃಪ್ತಗೊಳಿಸಲು, ಕಿವಿಯನ್ನು ಸೂರೆ ಗೊಳ್ಳಲು, ತನ್ನ ಜಾಗೃತ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಮಿಗಿಲಾದ "ಲಕ್ಷವೂ ಕೌಶಲ್ಯವೂ ಗ್ ನಾವು ನೀರಿಕ್ಷಿಸುವ ಆ ಉನ್ನತ 
ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತರಲಾರದು. ಈ ರಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಲು ದೂರ ಪಳಗಿಸಿ ಸಾಗಿದ 
ಇಂ ಬಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿಯ ಕಾಲದ ಕಾವ್ಯದ 
ಲಯಗಾರಿಕೆ ಈ ಮಾನಂ ಸಕದ ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಲಯಗಾರಿಕೆಯ ಲ 
ಬಗೆಗಳು ಕೆಲಸಲ ಆಯಾ ಕಲಾವಿದನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು, ಕೆಲಸಲ ಮಾರ್ಗೀಯ ಅಥವಾ 
ಅದ್ಬುತ ರಮ್ಯ ತಂತ್ರಗಾರನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ವರ ರಚನಾಕಾರನ, ಕೆಲಸಲ ಕಸುವುಳ್ಳ 
ಕೈಗಾರಿಕೆಯವನ, ಅಥವಾ ಪರಿಪುಷ್ಪ ವೃತ. ಬಂಧಗಳ ವಿಕ್ರಮಗಳ ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು 

ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಾಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಿ ಕ್ರಯಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ. 

ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿ ಗಳನ್ನು "ಇಲ್ಲೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ 
ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಕೊರತೆ, ಆತ್ಮದ್ದು - ತನ್ನ ಹಿರಿದಾದ ಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ 
ತಾನೇ ಕಿವಿಗೊಡುವ ಆ ಸಂಚಲನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆತ್ಮದ್ದು. 

ಈ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ಅವುಗಳ ಆಚೆಗೆ ಆತ್ಮವು ಇನ್ನೂ ಗಹನವಾದ 

ಸಮಾಧಾನದ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗಲೇ, ಕಾವ್ಯದ ಇನ್ನೂ 

ಎತ್ತರದ ಸಂಚಲನಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುವು. ಒಳಗಿವಿಯು ಕೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಲೇ 

ಅವು ಎಚ್ಚರಾಗುವುವು. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇದು ಒದಗಿ ಬರುವುದು, ಕೀಟ್ಸನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ 

ನಾವು ಹೇಳುವದಾದರೆ, ಕವಿಯು ನಾದ ಮತ್ತು ಅಕ್ಬರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜಿಪುಣನಾದಾಗ, ತನ್ನ 

ಸಾಧನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಿತವ್ಯಯಿಯಾದಾಗ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಲೋಭಿಯಂತೆ 

ಬಳುಸುವನೆಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಧ್ವನಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು 

ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದಾಗ. ಆಗಲೇ ಕಾವ್ಯವು ಗದ್ಯದ ಲಯಗತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರ 

ಸರಿಯುವದು. ಗದ್ಯದ ಲಯಗತಿಯು, ಒಂದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಥವಾ 

ಸಂವಾದವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮದ 

ದನಿಗೆ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗಿಸಲಾಗ್ತುದೆ. ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯ ವೇ ಒಟ್ಟಿನ 

ಗುರಿಯಾದ್ದರಿಂದ, ಒತ್ತನ್ನೂ ಉಬ್ಬನ್ನೂ ಕೊಡುವ ನಾದಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ 

ಗುರಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸದಂತೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಘಾತದ ಪರಿಣಾಮ 

ವನ್ನುಂಟುಮಾಡದಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನೆ ತಾವು ಅಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಕಾವ್ಯವು ತನ್ನ ತಾಲ-ಲಯಗಳ ಅಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ನಿಶ್ಚಿತವಾದ 

ಎಡಬಿಡದೆ ಸ್ಫುಟವಾಗುವ ಛಂದೋಲಯವನ್ನು ಅದು ಸಾಧಿಸಲು ನೋಡುತ್ತದೆ. 

ಆದರೂ, ಮಿಗಿಲಾದ ಲಯಗತಿಗಳ ಉತ್ಕಟತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಲ್ಲಿ 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು ಒಟ್ಟಂದದ ಪರಿಣಾಮವೇ. ಮತ್ತು 

ಉಳಿದುದೆಲ್ಲವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿ ಮೈಗೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಉನ್ನತವಾದ ಅತಿ 

ಉತ್ಕಟವಾದ ಛಂದೋಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾದವೂ ಆದಷ್ಟು ಅಗ್ಗಳಿಗೆ ಎತ್ತುಗಡೆ 

ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವದರಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ಅದರ ಉಕ್ಕಂದ 
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ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ಅದರ ಇಕ್ಕಟ್ಟನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ತೆರೆದ ವಿಶಾಲತೆಯಲ್ಲಿಯೇ 
(1) ೧೨ ೮ 

ಇರಲಿ, ಕಾವ್ಯದ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಹವು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಾರದಂತಹ ಏನೋ 

ಒಂದು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಗ್ಗಲು. ಆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ 

ಭೌತಿಕ ಸಾಧನ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳುವ ಭೌತಿಕ ಕಿವಿಯಾಗಲಿ 

ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಒಳಗಿನ ಒತ್ತಡ 

"ಅಂತಃ ಕೋಪಿ ಹೇತು ! ''ಗುಪ್ತವಾದ ಸ್ವರ ಸಾಮರಸ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು 

ಹೊರತರಲು ಯತ್ನಿಸುವುದು. ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಛಂದೋಲಯಗಳ ಅನಂತತೆಗಳ ರಹಸ್ವ 

ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ರಸಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಥವಾ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪರಿಶ್ರಮವಲ್ಲ 
ಇದು ಆತ್ಮವು ಆಂತರ್ಯದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದ ಪರಿಶ್ರಮ - ತನ್ನ ಅನಂತ ಆಳದ 

ಉಕ್ಕಂದದೊಳಗಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊರಕ್ಕೆಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇತರ ಶಕ್ತಿಗಳು 
ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ-ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ ಮೇಳವಾದ್ಯಗಳ ಸಂಚಾಲನೆಯ 

ಸಂಚಾಲಕನು ಆತ್ಮವು; ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಮುನ್ನತ ಮತ್ತು 
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಾರದ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದದ್ದು. ಇದರ 

ಫಲಿತಾಂಶವು ಶಾಬ್ದಿಕ ಸಂಗೀತವು ನಿಲುಕಬಹುದಾದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದ ಶಾಬ್ದಾತೀತ ಅಥವಾ 

ನಿಶ್ಶಬ್ಹ ಸಂಗೀತ. ಮತ್ತು ಅದೂ, ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯ ಗಹನ 

ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಾಬುದ್ದಿಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು. ಈ ಸಮುನ್ನತವಾದ 

ಸ್ವರಸಂವಾದ ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಛಂದೋಲಯವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು 

ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಬೇರೊಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಚಲನೆಯ 

ಸಂಗೀತದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಲವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೆ ತಾನು 

ಕಳದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದುವೆ ಸಂಚಲನದ ಲಯಗತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ಕಟತೆ. ಇದರೊಳಗಿಂದಲೆ, ಕಾವ್ಯದ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತಿ ಹಿರಿದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಛಂದೋಗತಿಯು 
ತಳಹದಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಂಗೀತದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅದು 

ಗುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೆ ಆಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಆಶ್ರಯ 
ಪಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಗೀತವು ಈ ಛಂದೋಗತಿಯನ್ನು ಮೀರಿರುತ್ತದೆ. 
ಆದರೂ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತ ದೆ. ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ಸಂಗೀತವು 
ಶ್ರವಣ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೋಪಕರಣಗಳ ಪರಿಮಿತಿಗಳ ಹಾಗೂ 
ತೊಡಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸತ್ವ ಚೈತನ್ಯದ ವಿಜಯವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೋತಾರ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು 
ಯಾರನ್ನೂ ಕಿವಿಯ ಕಿವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾತನೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತವೆಯೊ, 
ಆಸನಾತನ ಸತ್ವ, ""ಶಬ್ದಮತ್ತು ವಾಣಿಯ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ 
ಧ್ರುವವಾದ ದರ್ಶನ, ವಿಚಾರಗಳ ಸ್ವರಸಾಮರಸ್ಕಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಿ. ರುತ್ತಾನೆ. 



ಪ್ರಕರಣ ನಾಲ್ಕು 
ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಶಯ (ಸತ್ಪ) 

ಕಾವ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಛಂದೋಲಯವು ಪ್ರಧಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿಯ 
ಎಚಾರದ ಗತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿ ಒಯ್ಯುವ ನಾದಗತಿಯದು. ಅದು 
ಸಂಗೀತಮಯ ನಾದ. ಹೆ ಪ್ರತಿಮ. ಪ್ರಾಣಮಯ, ಸಯ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಚಾರಯಮಯ 
ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬಿತ್ತರಿಸಲು, ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಆಳವಾಗಿಸಲು 
ಈ ಪ್ರತಿಮೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲು 
ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯ "ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತನ್ನನ್ನೂ ಮೀರಿ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ 
ಅದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. - ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 
ಪ್ರ ಸತ್ಯವನ್ನು, ಆಧುನಿಕ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ, "ಪ್ರಾಚೀನರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಚ್ಚು 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಗಂಡಿದ್ದರು. ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸುಸಂಗತವಾಗಿ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ಆದರೂ 
ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುವ, ಸರಾಗವಾಗಿ 
ಹೇಳುವ ಇಲ್ಲವೆ ಧನಿಯೆಳೆದು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ವಾಡಿಕ ಇತ್ತು. "ಆದರೆ ನಾವು ನಮ ದನ್ನು 
ಓದುವುದರಿಂದಲೇ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಜು ವಾಡಿಕೆಯು ಅದರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಿಕ 
ಅಂಶವನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ' ಅದರ ಛಂದೋಬದ್ಧ. ಲಯಗುಣವನ್ನು 
ಅಕ್ರಮವಾಗಿಯೇ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ... ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯವು 
ಪ್ರಾಚೀನರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನೂ ನಎರು ನಾಜೂಕನ್ನೂ ಸೂಚೈತೆಯ 
ಆಳವನ್ನೂ ತನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಿಸಿದೆ. - ಆದರೆ ಬಹುಶಃ 
ಅದರ ಶಕ್ತಿ, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಸರಳ ಎಶಾಲತೆಯನ್ನು ಕೆಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, 
ಆಧುನಿಕರಂತೆ, ಪ್ರಾಚೀನರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ, ದುರ್ಬಲ ಛಂದೋಲಯದ ಗುಣವುಳ್ಳ 
ಲೇಖಕರನ್ನು ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಛಂದೋಭಂಗಗಳನ್ನೂ ಲಯಗಾರಿಕೆಯ 

ಲೋಪಗಳನ್ನೂ ಉರುಟುತನವನ್ನೂ ಕಸುಕುತನವನ್ನೂ, ಅವರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವಎಚಾರಗಳ 

ಶಕ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ, ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಉಪೇಕ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಕಾವ್ಯಛಂದಸ್ಸಿನ ಬಗೆಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾವ್ಯಶೈಲಿಯ ಬಗೆಗೂ, ನಮ್ಮ 

ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಉದ್ದೇಶದಂತೆ, ""ಮಂತ್ರ''ದ ಆರಂಭಬಿಂದುವಾಗಿ, ಅದೇ 

ಪರಿಭೇದಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ - ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ವಸ್ತುತ: ಶೈಲಿಯ 

ಏನಾದರೊಂದು ವೃತ್ತಬಂಧದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಾವ್ಯವೆಂದು 

ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಅದು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಶಕ್ತಿ 

ಮತ್ತು ಎಂಥ ಉತ್ಕಟತೆಯ ಸಾಧನೆ ) ಸದ್ಯದ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಕೀರ್ತಿಯ 

ಕವಿಗಳು ರುಜುವಾತು ಹಾಕಿದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಪುಲ ಕಾವ್ಯವನ್ನು, ಅರೆಕಾವ್ಯದ ಗಡಿನಾಡಿಗೆ 

ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ತತ್ವವು ಗದ್ಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ 
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ತತ್ವ ದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಸರಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗದ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಗುರಿಯು, 

ಜೂ ವಸ್ತು ಘಟನೆ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗುಣಗ್ರಾ ಹಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಯು ಎದುರಿಗೆ 

ಗುರುತಿಸಿ ಗಚ್ಚಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ಸಾರಭೂತವಾದ ಗುರಿಗೆ , ಏನೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ , ಶಕ್ತಿ 

ಸಂಪನ್ನತೆ, ಮಂಡನೆಯ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾವ್ಯತ್ಯೆಲಿಯ 

ಮೊದಲನೆಯ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆದ್ದಿತ್ಮಿಕ 

ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ, ಆತ್ಮದ ಭಾವನೆ, ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮದ ಒಳನೋಟಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಎಾಸರಾತ 

ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಂಜನೆಗೊಳಿಸುವದು ಹಾ ಟಂ ಗುರಿಕಾಣುವದು 

ಅಪಯಶಸ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಷ್ ಔಂಭೇದಪುಸಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂಥ ಬರಹಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ನಾವು ಎ ಸಿದ್ಧ - ಇದು ಪದ್ಯ , ಆದರೆ. ಕಾವ್ಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳ ಮಟ್ಟದ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ, ಓತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಸತ್ತದ ಮೂಲ್ಯವಿರುವುದೋ 

ಅಂಥಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮೂಲ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ - ಮತ್ತು 

ಇಡಿಯ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಯುಗವೇ ಈ ಸೀಮಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. 

ಅಥವಾ ಈ ಅರೆ ಕಾವ್ಯದ್ದೇ ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ತೋಮ ಮತ್ತು ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಗುರಿಗೆಟ್ಟು 

ಹಾದಿತಪ್ಪಿ ಸಾಗಬಹುದು. 

ಕಾವ್ಯವು ಅದೇ ಗೋತ್ರದ ಚಿತ್ರ, ಮೂರ್ತಿ, ಶಿಲ್ಪ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಂಥ 

ಕಲೆಗಳಂತೆಯೇ, ಮಾನವನ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ 

ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ಭೌತಿಕವಲ್ಲ. ಶಾಬ್ದಿಕ ಮತ್ತು 
ಮಾನಸಿಕವೆಂಬುದು ತತ್ವತ: ಯಾವುದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾವ್ಯ ಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿಯ 

ಸಾರವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೊರತು ತಿಳಿಯುವಂತೆ , ಅನಿಸುವಂತೆ 

ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಈ ತಿಳಿವು ಅನಿಸಿಕೆ ಈ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ 

ಏಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ನೋಟವು ಕಾವ್ಯದ ವಾಣಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ 

ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದ್ರಿಯ 
ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಒಳಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು 

ಬದುಕುವಂತೆ ಕವಿಯು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ 

ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆಯಿಂದ, ಅದರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ. ಅದರ ಇನ್ನೂ ಆಳದ ನೋಟದಿಂದ 

ನಾವು ನೋಡುವಂತೆ ಕವಿಯು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಪ್ರಾಚೀನರು ಬಲ್ಲಂತೆ, ದ್ರಷ್ಟುರನು, 

ಬರೆ ಪ್ರಾಸಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವವನಲ್ಲ. ಬರೆ ಜಂಗಮನಲ್ಲ ಲಾವಣಿ ಗೀಗೀ ಪದ್ಯದವನಲ್ಲ, 

ಅಥವಾ ಶೃಂಗಾರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವವನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬರೆ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪದಪದ್ಯ 

ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ಅವನು ಮೇಲ್ಬಾತಳಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋಟದ ಆಚೆಗೆ 

ನೋಡಬಲ್ಲನು. ಒಳಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬಲ್ಲ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು. ಬರೆ 

ಪರ್ಯಾಪ್ರವೆನಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವ ಶಬ್ದವಲ್ಲ, ದೀಪ್ತವೂ, ದೀಪಕವೂ 

ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತವೂ ಅಪರಿಹಾರ್ಯವೂ, ಆಗಿ ಗೋಚರವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು 

ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು. ಅಂಥ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿಲುಕುವುದೇ ಕಾವ್ಯಶೈಲಿಯ ಇಡಿಯ 
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ಸಾಧನೆಯು. 

ಕವಿಯು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವನು ಹೊರತು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನಲ್ಲ ಎಂದು 
ಅಧುನಿಕ ಭೇದ ನಿರ್ಣಯ. ಆದರೆ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು ಬಗೆಗಳಿವೆ ; ಬದುಕಿನ 
ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಮುಖಗಳನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಣಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ 
ಕಲ್ಪನೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ 
ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ಕಲ್ಪನೆ ; ಮಾನಸಿಕ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಡುವ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಮಯ ವಲಾಸವೆಂದು ನಾವು ಹೆಸರಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆ ಶಬ್ದಗಳ ಹಾಗೂ 

ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಆನಂದಪಡುವ ಮತ್ತು 
ಅದಕ್ಕೂ ದೂರ ನೋಡದಂಥ ರಸೋಪಾಸಕ ಕಲ್ಪನೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಕವಿಗೆ ಅವನವಸ್ತು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯ ಶೈಲಿಯ 
ನಿರ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ 
ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಅತಿ ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ ಲೀಲೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ 

ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅತಿ ಸುಂದರ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ಕಲ್ಪಿತದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ಯವೂ ಯಥಾರ್ಥವೂ ಆದ 

ಸಂಗತಿಯ ಸಷ್ಟಾರ . ಅದು ವಸ್ತು - ಸಂಗತಿಗಳ ಆತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಮ 

ಸತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ತಾರತಮ್ಯ, ತರಗತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವವನ್ನಾಗಲಿ, 
ಆರ್ದಶವನ್ನಾ ಗಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾದ 

ಕಲೆಗಳಂತೆ ಕಾವ್ಯದ ಗುರಿಯೂ, ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಛಾಯಚಿತ್ರದಂತೆ ಇಲ್ಲವೆ , ಬೇರೆ ಬಗೆಯ 
ವಾಸ್ತವ ಅನುಕರಣವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ಬುತ ರಮ್ಯತೆಯ ಒಪ್ಪ 

ಹಾಕಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಇಲ್ಲವೆ ಆದರ್ಶೀಕರಣ ಮಾಡಿ ತಿದ್ದುವದೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾವ್ಯದ 

ಗುರಿಯು ತನ್ನ ಒಂದಲ್ಲ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಮಿತಿಗಳ ಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗವೇ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲ 

ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಸರ್ಗವು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಡಗಿಸುತ್ತದೆ; 
ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ತೆರೆದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದುವೆ ಕಾವ್ಯದ ನಿಜವಾದ; ಏಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮತ್ತು ಸಾರಭೂತವಾದ 

ಗುರಿಯು. ಆದರೆ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ಅನೇಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು 

ನಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರವೇ 

ಇದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ತೀರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಬಾಹ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ, 

ವಸ್ತುಜಾತ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನೂ ಪದ್ಯದ ಎಳೆಯಮೇಲೆ, ಅಷ್ಟೇನು ಮಿಗಿಲಾದ ಗುಣವಿಲ್ಲದ 

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಲುವಷ್ಟು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಆದರೆ 

ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರರ್ಯಾಪ್ತತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗಲೂ, ಅದು 

ಪ್ರಾಣಮಯ, ಭಾವನಾಮಯ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಯಾಪ್ರತೆ 

ಇಲ್ಲವೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಲಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕಾವ್ಯ ಒಂದು 

ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ 
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ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕವಿ ಬೈರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಎಲಿರುಾಬೆಥಳ ಕಾಲದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ 

ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ನಾಟ್ಯ ವಾಜ್ಮಯದ ರಾಶಿ ಈ ಮಾದರಿಯದು. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆದಕುವ 

ಮತ್ತು ಮನೋವಿಕಾರಗಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನೂ ಕೊಡುವ ಬಲಿಷ್ಟ 

'ಭಾವನಾಮಯ ಕಾವ್ಯವೂ ಒಂದು ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಬಾಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಯಂತ್ರಣೆಯ 

ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತಣಿಸುವ ಅಥವಾ, ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ಇತರ 

ಸಮಸ್ಸೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವ್ಯವಹರಿಸುವ, ಇಲ್ಲವೆ ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಚಾರಗಳನ್ನು 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ, ಚಿತಭೇದಕವಾಗಿ, ಬಹಳ ಸಲ, ತಡೆಯಲಾರದೆ 

ಎತ್ತಿಹೇಳಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವ ಬಲಿಷ್ಟ ಬೌದ್ದಿಕ ಕಾವ್ಯವೂ ಒಂದು ಇದೆ. 

ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಆತ್ಮದ ಮೇಲ್ಭ್ಬಾತಳಿಗೂ ಸೊಗಸುಗಳು ಇವೆ. 

ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ಊರ್ಧ್ವ್ವಗಮನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ 

ಜೀವಂತವಾಗಿ ಭೋಗಿಸುವುದು ತೀರ ನ್ಯಾಯ್ಯವಾದದ್ದೇ ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು 

ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನ ನಾವು ಕಾವ್ಯದೇವಿಯ. ಶ್ರೀ ಶೈಲವನ್ನು ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವುದು 

ಎಂದಿಗೂ ಶಕ್ಕಎಲ್ಲ. 

ಅಂಥ ಕಾವ್ಯದ ಶೈಲಿಯು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ, ಅದರ ಆಶಯ ಅಥವಾ ಸತ್ವ 

ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ , ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾಣ್ಮೆ 
ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹೇಗೂ 

ಪರಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಾವೇಶದ ಶೈಲಿಯು 

ಒಂದು ಕಸುವು. ಭಾವಾವೇಶದ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಕಸವು. ಬೌದ್ಧಿಕ ಅವೇಶದ ಶೈಲಿಯ 
ಒಂದು ಕಸುವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವೂ 

ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಲ್ಪನಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಭಾಷೆಯಿಂದ 
ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಜೀವಾಳದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಎತ್ತರದ ಭಾಷೆಗೆ 
ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳ ಆವೇಶಯುಕ್ತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. : : ಕೆಲವು 
ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಬೈರನ್ನ ಅಗ್ಗದ ಭಾವನಾಮಯತೆಯ 

ಈ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯಂತೆ , ಪ್ರಪಂಚದ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇದು ಸಾಲದು; 

'111070'$ 70! ೩ ]0)/ 10೮ ೪೫೦16 0೩೧ 81೪೮ 

111೮ 1೩! 1! 18105 ೩೫೩), 

- ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಎರುದ್ಧವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೌನಿಂಗನ ಅವೇಶದ ಚೆಲ್ಲಚೆಲ್ಲಾದ 
ಮೋಡಿಯ ಈ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ. ವ್ಯಂಜನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೂ ಸಾಲದು: 

(00'$ 10 116 108%೦೧- 

115 1181! ೪೫10 (110೮ ೫೦ಗ6, 

- ಅಥವಾ ಪೋಪನ ಮೊನಚಾದ ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹೇಳುವ 
ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ( ಮೇಲಿನ ಎರಡು ರೀತಿಗಳ ) ಸಮಾನತೆಯ ಸಮತೂಕವನ್ನು 
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ಹಿಡಿಯುವ ಈ ನುಡಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಾಲದು: 

1/0. 5005 ೪/1! ೮೮೩1 ೮76, ೩೬ ೧೦6 0" ೩1 
107೦ 0೦೫150, ೦೯ ೩ 5೧೩೯೦೪: 0011 

ಇದು ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯ ಕಾವ್ಯಮಯ ಅಥವಾ ಅರೆಕಾವ್ಯಮಯ 
ಭಾಷೆಯಾಗಿರಬಹುದು; ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಕವಿದರ್ಶನದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ. 
ಹಿರಿದಾದ ಕವಿಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯುಳ್ಳ 

ವಿಚಾರಗಳ ಸೆರೆಗನ್ನೆ ಈ ಮೂರೂ ಸೋಂಕುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಅಂಥ ಆಳವಾದ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯು ಕಾವ್ಯದ ದಿವ್ದ ಆವಿಷ್ಠರಣದ ಶಿಖರಗಳನ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ 

ಉನ್ನತ ದುಃಖವಾದದ ಭಾವನಾಮಯ ಸಂವೇದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈರನ್'ನ ಪಂಕ್ತಿಯು 

ಪ್ರಸ್ತಾನ ಬಿಂದುವು. ಅದರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಮೋಚನೆಯು ಗೀತೆಯ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ : 

"" ಅನಿತ್ಯಂ ಅಅಸುಖಂ ಲೋಕಂ 

ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಜಸ್ವಮಾಂ''* 
ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಾವ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇವೆರಡರ ಸತ್ವ 

ವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿಯೂ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಲಯಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ರೀತಿಯನ್ನು ತುಲನೆ 

ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಬ್ರೌನಿಂಗನ ಭಾಷೆ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಪರಿಪುಷ್ಪವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ 
ಏಳುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಸತ್ಯದ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಮೂಲ ಸೆಲೆಗಳನ್ನು 

ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮನೋವೃತ್ತಿಯು ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಸುವುಳ್ಳ 

ಆಶಾವಾದದ ಶಬ್ದಾಡಂಬರವೆಂದು ನಗಬಹುದು. ಪೋಪನ ಉಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದ 

ಅಪರ್ಯಾಪ್ತತೆಯಿಂದ ಗೀತೆಯ ಆ ಜೋಧನೆಯ ಮಹಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ವಸ್ತುತ: 
ಸುಳ್ಳಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದೈವಿಕ ಸಮದರ್ಶಿತನದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿಲ್ಲ 

ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವಂತೆ ಆತ ಮಾಡಲಾರ. ಸತ್ಯದ ಅವನ 

ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಅವನ ಅದರ ಗೃಹಿಕೆಯಂತೆಯೇ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿವೆ, 

ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿವೆ ಹೊರತು ಅವು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲ. 

ಇದಕ್ಕೂ ಎತ್ತರದ ಕಾವ್ಯಶೈಲಿಯೊಂದಿದೆ. ಅದೂ ನಾವು ಏರಬೇಕಾದ 

ಪಾತಳಿಗೂ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅದು ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕ. ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ 

ಭಾವನಾಮಯ ಕಸುವಿನ ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ, ಅದರ ಬದಲು ಅಥವಾ ಅದರ 

ಜತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವೂ ಯಥಾರ್ಥವೂ ಆದ ಕಾಲ್ಬನಿಕ ಶೈಲಿಯು ಅದರೊಂದಿಗೆ 

ವಸ್ತುನಿಷ್ಟವಿರಲಿ , ಆತ್ಮನಿಷ್ಟವಿರಲಿ , ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಸಲ ಹಿರಿದಾದ ದಾರ್ಶನಿಕ 

ಸೌಂದರ್ಯವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ; ಷನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಶಬ್ದ 
ಮತ್ತು ಛಂದೋಲಯದ ಗತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಕಟತೆಗೆ 

("ಈ ಅನಿತ್ಯವೂ ಸುಖರಹಿತವೂ ಆದ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸು'' ) 
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ಛಾಸರನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು - ಆತ ಅವಲೋಕನೆಗಿಂತ 

ಕಲ್ಪನೆಯ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿಯೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಕಟತೆಗೆ ಸ್ಪೆನ್ನರನಿಂದ , 

ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಉತ್ಕಟತೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯೆಂದು ಮಿಲ್ಬನ್ನ ಆಗಂಭೀರ 

ಕಾವ್ಯದಿಂದಲೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾದರಿಯೆಂದು ಕೀಟ್ಸ್ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಲಿಗಳಂಥ ನಿಜವಾದ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದರ್ಶನವುಳ್ಳ ಕವಿಗಳಿಂದಲೂ ಯಥೇಷ್ಟ ವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ಕಾವ್ಯವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಎರಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದು. 

ಆದರೆ ಇದೂ ಕೂಡ , ಮಂತ್ರೋದಯ ವಾಗಬಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗುವ ಕವಿವಾಣಿಯ 

ಅಂಥ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉತ್ಕಟತೆ ಅಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಅಥವಾ ದಿವ್ಯ ಅವಿಷ್ಠರಣದ 

ಕೆಲವೊಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಆಳದ ಆ ದರ್ಶನವು ಹೆಚ್ಚು 

ಬಹಿರಂಗದ ಏನೋ ಒಂದರಿಂದ ಲೇಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು 

ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಉದ್ದೇಶವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ, ಪ್ರತಿಮೆಯ 

ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅಂತಶ್ಚೇತನದ ಇನ್ನೂ ಆಳದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೂ 

ಅವೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಒಳಗಿಂದ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಪ್ರತಿಮೆಯ ಆಚೆಗೆ ಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಲ್ಲದ ಉನ್ನತ 

ಸುಖವು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾಶನದ ಪರಮಾನಂದದ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ಮಿಕ್ಕುದೆಲ್ಲವೂ ಉಪಸ್ಪಿತವಿದ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಉತ್ಕಟತೆಯು ಬರುವುದು. ಆದರೆ 

ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದರ್ಶನದ ಉಕ್ಕಂದದ ಮೇಲೆ ಬಲಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವದು. 

ಆಗ ಈ ದರ್ಶನವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಉತ್ಪ್ಸ್ಪೂರ್ತ ಹಾಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮಾತನ್ನು 

ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇತರ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುವು. ಆದರೆ 

ಅವೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಮಯ ಬೆಳಕಿನ ಮತ್ತು ಹಿರಿಹಿಗ್ಗಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ 

ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲವೆ, ವಿಧೇಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಉತ್ಕಟತೆಯು 

ಯಾವುದೇ ವಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದಲ್ಲ.. ಅಥವಾ ಪದಪ್ರಯೋಗದ ಯಾವದೇ 

ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಕಾಲಿದಾಸನಲ್ಲಿಯೋ 

ಶೇಕ್ಟಪಿಯರನಲ್ಲಿಯೋ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪ್ರತಿಮಾನುಯ ಶೈಲಿಯು 

ಅದಾಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅನಂತತೆಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಲು, ಬಾರದಂಥ 
ಹಾರುವ ಮಣಿಯಾಗಿ ಬಳಿಸಿದಂತೆ ತೋರುವದೋ ಅಂಥ ನೇರವಾದ , ನಿರಾಭರಣವಾದ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಿಖರವಾಗಿರಬಹುದು; ಬರಿಯ ಬತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲವೆ. ಪ್ರತಿಮಾಮಯ 
ರೂಪವನ್ನು ಯಥೇಷ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನೂ ಅದರ 
ಆತ್ಯಂತಿಕಲಯ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಸೂಚ್ಯತೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ತುಂಬುವ ಭಾಷೆಯ 

ತುರುಕಿ ತುಂಬಿದ ಉತ್ಕಟತೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದು ತನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಾವ 
ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಶೈಲಿಯು ವಿಶೇಷವಲ್ಲ; ಸ್ವತ: 
ಕಾವ್ಯಶೈಲಿಯೇ ತಾನಾಗಿರುತ್ತದೆ - ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ 
ತನ್ನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಜತೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಅವುಗಳಿಂದ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಅದರ ಬಾಹ್ಯರೂಪಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದೊಂದೇ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವೂ ಯೋಗ್ಯವೂ 
ಆದ ಶೈಲಿಯು. 



ಪ್ರಕರಣ ಐದು 

ಕವಿಯ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ 

ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಶಿಖರ ಬಿಂದುವೆನಿಸುವ ಶೈಲಿ 

ಮತ್ತು ಸಂಚಲನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉತ್ಕಟತೆಯು ರಸಮಯವೂ ಪ್ರಾಣಮಯವೂ ಬೌದ್ಧಿಕವೂ 

ಆದ ಕಾವ್ಯವಾಣಿಯ ಘಟಕಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಂದುವು. ಅದು ಆಳ, 

ಎತ್ತರ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದರ್ಶನದ ಶರೀರವಾದಾಗಲೇ ತನ್ನನ್ನು 

ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಜೀವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಚಾರ, ಮತ್ತು 

ಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ಭಾವನೆ - 
ಏಕೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾ ಉದ್ಗಾರಗಳೂ ಶೋಧವೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ - ಇವೆಲ್ಲವೂ 

ನೋಟದ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಕಾವ್ಯಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಅಲೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿ 

ಎದ್ದು ಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣಗಳು ಎರಳವಾಗಿ, ಉಜ್ಜಲಗಳಾಗಿ 

ದೇವದೂತನ ಭೆಟ್ಟಿಗಳಂತೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಹಿರಿಯ ಮಟ್ಟದವರಲ್ಲಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚು 
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒದಗುವ ಉದ್ಗಾರಗಳು. ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ 

ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕವಿಯ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕವಿವಾಣಿಯ ನಿತ್ಯಸಿದ್ದವಾದ 
ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉದಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಹಿಗ್ಗಿದ ಗತಿ ಚಲನಗಳಿದ್ದರೂ ಅದು 
ಆ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಯನ್ನು ಎಂದೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 

ವಿವೇಚಕ ವಿಚಾರವು ತತ್ವವೇತ್ತನ ಸಾರಭೂತ ಪ್ರತಿಭಾಗುಣವಿರುವಂತೆ, 

ಎಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅವಲೋಕನೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಸಹಜ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿರುವಂತೆ , ದರ್ಶನವು 
ಕವಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ""ಕವಿ'' ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಾರ್ಗೀಯ 

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಯಾರಿಗೂ, ಗದ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವವನಿಗೂ, 

ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈದಿಕ ವಾಜ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಶಬ್ದ ದ ಅರ್ಥ ದ್ರಷ್ಟುರ, ತನ್ನ 
ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ ಸ್ಪೂರ್ತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವನು. ಪೂರ್ವ ಸೂರಿಗಳ 

ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಸತ್ಯದ ದ್ರಷ್ಟುರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕ . ಇಂದು ನಾವು ಈ ಆದರ್ಶದಿಂದ 

ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಆಂದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ರ ಕಿವಿಯ ಸೊಗಸು ಮತ್ತು ರಸಾಸ ಕ್ತಿಯ 
ಶಕ್ತಿಯ. ರಂಜನೆಯನ್ನು ಅವನಿಂದ "ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ ಕಾವ್ಯವೂ 
ತನ್ನ ಗುರಿಯ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಆ ಮಹೋನ್ನತ ಸತ್ಯದ ತಂಪು 
ಅಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕಾವ್ಯವು ಒಂದು ಕಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು 
ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅದು 
ನುಡಿಯುವುದಾದ್ದರಿಂದ - ಏಕೆಂದರೆ ಲು ಕೇವಲ ಅದರ ಬೌತಿಕ 
ಶಾರೀರಿಕ ದ್ವಾರವು; ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಆಹ್ವಾನವು ಒಳಗಿನ ಕೇಳುವಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು 
ಕವಿಯು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೈಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೇ ನಾವು ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ 
ಅವನ ಉದ್ದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ, ಅವನು "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ತೆರೆಯುವುದು ಒಂದು ಅಂತರ ದೃಷ್ಟಿ. 
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ಮತ್ತು ಈ ಅಂತರದೃಷ್ಟಿಯು ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಟವಾಗಿ 

ಮೂಡಿರಬೇಕು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ನಿಸರ್ಗ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ವಿಶಾಲವಾದ, 
ಬಲಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕ ಮತ್ತು ಅಂತ: ಪ್ರೇರಣೆಯ ದರ್ಶನ ವಿರುವುದೋ ಮತ್ತು 

ಯಾರ ಕಾವ್ಯವು ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆವಿಷ್ಯರಿಸುವ ಪರಮೋಚ್ಚ ಉಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 

ಮೂಡಿಬಂದಿದೆಯೋ, ಅಂಥವರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ವಶ್ರೆಷ್ಠ ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೋಮರ್, ಶೇಕ್ಷಪಿಯರ್, ದಾಂಟೆ, ವಾಲ್ಚೀಕಿ, ಕಾಲಿದಾಸ - ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದ 
ರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಎಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯ ಮೂಲಭೂತ 

ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಇದೊಂದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 

ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು ಸಾರತ: ಇರುವದು, ಹಿರಿದಾದ ವಿಚಾರ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಪುಲವಾದ 
ಪ್ರತಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೆ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲಾವೇಶಗಳ ಭೇದಕವಾದ 

ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿರಬಹುದು; ಒಬ್ಬನು 
ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವರಸಂಪನ್ನನಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಹಾಗಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ. ಈ ಇತರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಕಾವ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 

ಸಲಕರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದವೇ ಹೊರತು ಅದರ ಸಾರಸತ್ವವಲ್ಲ. ಮೂಲವೂ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸಲ 

ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನ ಇಡಿಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಬೇಕನನ ಒಂದು 

ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವುದುಂಟು. ಆದರೂ ಇಂಥ ನೂರು ಕಿರಿಬರಹಗಳೂ ಅವನನ್ನು 
ಆ ನಾಟಕಗಳ ಕರ್ತೃವಾಗಿ ಮಾಡಲಾರವು. ಏಕೆಂದರೆ, ಕವನ ಬರೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ 

ಅವನೇ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ, ಅವನ ವಿಚಾರ ಸತ್ವದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಹುಟ್ಟಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಚಿಂತಕನ 

' ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಅಭಿವ್ಯಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕು 

ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ ಇತರ ಲೋಪ ದೋಷ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, 

ಜೀವನದ ವಿಪುಲ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದ ರೂಪ, 

ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಹೊರಹೊನಲೇ ಅವನನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಾಟ್ಯಕವಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡಿತು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಕಾವ್ಯದ ಸಾರಭಾತವಾದ ವರದಾನ. ನಾವು ಹೀಗೂ 

ಹೇಳಬಹುದು: ಮೌಲಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾದರಿಯ ಕವಿಯು 

ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಇತರ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೂ 

ಜೀವಜಾತದ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು 

ಸೃಜನಶೀಲ ಛಂದೋಲಯವನ್ನೂ ಹರಿಯಲು ಬಿಡುವ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು. ಈ ಪ್ರತಿಮಾ 

ಲಯಗಳು ಅವನ ದರ್ಶನದ ಅಭಿವ್ಯಂಜಕ ದೇಹವಾಗುವುವು. ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳು ಈ 

ಆದರ್ಶ ಚಿತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿಸಬಲ್ಲವರ ಕವಯ: 

ಸತ್ಯಶ್ರುತಾ: ಕವಿಗಳು ಕಾವ್ಯದಸತ್ಯವನ್ನೂ ನೊಡುವವರು. ಕಾವ್ಯಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳುವವರು. 

ಸದ್ಯದ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಲವು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೇ 

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತ್ವದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವತ್ತಲೇ ವಾಲಿದೆ. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಬಗೆಗೆ 
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ಮಿಗಿಲಾದ ಬೌದ್ದಿಕ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ತಲ್ಲಣ- ಉಲ್ಬಣಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ 

ಯುಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ತೆಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೋರಾಡಿ ಅದನ್ನು 

ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯುಗವು ಮಾನವನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿ 

ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ - ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ 

ಇತರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಲವು ನಿಟ್ಟು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಒದಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ, ಓದಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕೆಂದು 
ಹೊರಟ ಜಗತ್ತು ಗಳ ಸೂಕ್ಷ [ತ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಯ 

ಸಹಾಯದಿಂದಲೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು 

ಬದುಕುತ್ತ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿಯೇ ವಿಪರೀತ ತೊಡಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ 

ಕವಿಯು ತನ್ನ ಹಿರಿದಾದ ಭಾಷಾಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ನಮಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು 
ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಡಿನ ಪರಿಣತ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಲ್ಲವೆ ಸೃಜನಶೀಲ ದರ್ಶನದ 

ವೈಶಾಲ್ಮ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶೋಧಿಸುವ ಮತ್ತು ದಿಗ್ಬ್ರಮೆಗೊಂಡ ಬುದ್ದಿಗಳಿಗೆ 

ಶ್ರದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನ ನಾವು ಅವನಿಂದ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು 

ಸದಾಕಾಲವು ಕವಿಯ "" ತತ್ವಜ್ಞಾನ '' ದರ್ಶನ ದ ಕುರಿತು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಚೆಲುವುಗೊಳಿಸುವ ದೃಢಮೂಲ ಚಟದವನಿಗೂ ಅವನ ಪ್ರಶಂಸಕರು ಒಂದು 

ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನೂ, ಸಂದೇಶವನ್ನೋ ಹೊಂದಿರುವ ವರಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಲತ್ಕಾರದಿಂದ 

ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. - ಟಾಗೋರರ ಸಂದೇಶ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರೆ , ನಾವು ಕವಿಯು ಪರಮ 

ಶ್ರೇಷ್ಠಗಾಯಕ ಅಥವಾ ಲೋಕಾಂತರಗಳ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು 

ಅಲ್ಲ ಆತ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಪ್ರವಾದಿ, ಗುರು, ಅಥವಾ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ 

ಇಲ್ಲವೆ ನೃತಿಕ ಪ್ರವಚನಕಾರನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ 

ಧೂಚೇಕಾಗ ಅಗತ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಕವಿಗೆ ಸತ್ಯದ ದ್ರಷ್ಟಾರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು 
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಇ. 2೪ ಜೀವನ, ದೇವರು , ದೇವತೆಗಳು ಮಾನವ ಇಲ್ಲವೆ 'ನಿರ್ಸಗದ 
ಹಿರಿದಾದ ಸ ಸಾಕ್ಟಾತ್ಕಾರಿಯಾದ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಕಾವ್ಯದ ಉಗಮವನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ 

ಅವನಿಗೂ ಬಾಳಿನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು; ಅದನ್ನು ಅವನು 

ವೃತ್ತಬದ್ಧ ರಚನೆಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಯಿರುವುದರಿಂದ 

ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ; ಅವನ ಯಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಗೆಹರಿಕೆ 
ಅವನಲ್ಲಿ ಇರ ಮಾನವಕೋಟಿಯನ್ನು ಹಿಬಾರನುದ ನಿವೇದಿತ ಕಾರ್ಯ 
ಅವನದಾಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಲೋಕೋಕ್ತಿಯಂತೆ "" ತಾನು ಬಂದಾಗ ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 
ಸುಧಾರಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು '' - ಎರೆದು ನನ್ನ 

ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ 
ಸುಖಾವಹ, ಅವನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಇವು ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೊಡಬಹುದು ; ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವೂ 
ಇವು ಆಗಬಹುದು; ಆಗಲೂ ಇವುಗಳ ಕವಿಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಸತ್ವದ ಪ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದರ್ಶನವಾಗಿ 
ಜೀವನವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕು. ಆದರೆ ನು ಅವನ ಕಾವ್ಯದ ಆತ್ಮವಾಗಲಿ, 
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ಗುರಿಯಾಗಲಿ ಆಗಲಾರವು. ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕಟ್ಟಳ 
ಹಾಕಿಕೊಡಲಾರವು. 

ಕವಿ-ದ್ರಷ್ಟಾ ತರನು ದಾರ್ಶನಿಕನಿಂದ, ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ 
ನೋಡುವನು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವನು, ಬೇರೊಂದೆ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ 
ದನಿಗೈಯ್ಯುವನು. ಪ್ರವಾದಿಯು ಸತ್ವವನ್ನು ದೇವರ ವಾಣಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಆಜ್ನೆ ಸ್ಲೆಯಾಗಿ 
ಘೋಷಿ ಕದನ: ಅವನು ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವವನು. ಆದರೆ ಕವಿಯು ಸತ್ಯವನ್ನು 
ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರತೀಕ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 
ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. : ಅಥವಾ ನಿರ್ಸಗದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 
ಆವಿಷ್ಯರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು. ಅವನು 
ಅದರ ವಿಶದ ವಕಾ _ರನಲ್ಲ, ದಾರ್ಶನಿಕನ ಅಥವಾ ತತ್ವಜ್ಞಾ ನನಿಯ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಸತ್ವವನ್ನು 
ವಿವೇಚಿಸುವುದು. ಅದರ ಅಂಗಗಳನ್ನೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಜೀವ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು 
ರೂಪಿಸುವುದು. - ಈ ಭಾಷೆ ತೀರ ದಾರ್ಶನಿಕವಾಯಿತು. ಸತ್ರದ ಮುಖಚರ್ಯೆ 

ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ಪಾಹಿತನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅದರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು. 

ನಿಸ್ಪಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ಪ್ರವಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಆ 

ಕವಿಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಜೀವಂತ 

ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂದೇಶದ ನೇರವಾದ ಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಸುತ್ತು 

ಕೂಡಿಸಬಹುದು : ""ನಾಳಿನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ '' ಎಂಬ ತನ್ನ ಆದೇಶದ ಬನ್ನಗ ತಾನು 

ಸಾರುವ ಸತ್ಯದ ಚೆಲುವನ್ನು ಆವಿಷ್ಠರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು; 

ನಿರ್ಸಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ , ಲಿಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಉಪಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೀತಿ ಕಥೆ 

ಉಪಕಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನವ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ; ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯೂ ತನ್ನ 

ತಾರ್ಕಿಕತೆಯ ರಕ್ಷ ಪ್ರಭೆಗೆ ಕೆಲವು ತಟ್ಟನ್ನೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆಯ 

ನೆರವನ್ನು ತರಬಹುದು; ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಮೂರ್ತ ರಾದ್ಧಾಂತಗಳ ಶುಷ್ಕ ದಾರಿಗೆ ಕೆಲವು 

ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲ ಕಾವ್ಯದ ಇಬ್ಬನಿಗಳನ್ನು ನೀರುಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವು ತನ್ನ 

ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಾವ್ಯದ ಸತ್ವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆತ ತತ್ವವಿಚಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

ಕಎ-ದ್ರಷ್ಟುರನಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ.. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಠುರ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀಟ್ಸೆನಿಗೆ 

ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವದು ಸರಿಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ 

ನೀಟ್ಟೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುತ್ತಾನೆ - ಕಳಕಾಗಿಯೋ 

ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿಯೋ ಆತ ವೈಚಾರಿಕನ ಮಿದುಳಿಗಿಂತ ದ್ರಷ್ಟುರನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು 

ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಿಗಿಲಾದ ಉತ್ಸಾಹ 

ತುಂಬಿದಂಥ, ಬಹುಪಾಲು ಇಲ್ಲವೆ ಇಡಿಯಾಗಿಯೇ ತತ್ವ ದರ್ಶನದ ವಿಷಯದಿಂದ 

ತುಂಬಿದಂಥ ಹಿರಿದಾದ ಕಾವ್ಯವೂ ನಮಗೆ ಸಿಗಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರವಾದಿ ಕಾವ್ಯವೂ 

ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ವಿಚಾರ ಮತ್ತು 
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ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಮಹೋನ್ನತ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ರಾಶಿ. ಮತ್ತು ಈ ದಾರ್ಶನಿಕ ಕಾವ್ಯವು 

ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದು ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುವದೂ, ದಾರ್ಶನಿಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ 

ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಪದ್ಧತಿ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯ ರೀತಿಗಳಿಂದ ಅದು ಬೇರೆಯಾಗಿ 

ಇರುವತನಕ. ಅದು ಎಚಾರ - ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ದ ದರ್ಶನವಾಗಿರಬೇಕೆ ಹೊರತು, 
ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ವಎಂಗಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. 

ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭೇದವನ್ನು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಆರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಕವಿಗಳೂ ಕೂಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 

ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗದ್ಯಮಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು 

ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಿಸಿಯೊಡ್ ಮತ್ತು ವರ್ಜಿಲ್ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು 

ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದುಂಟು | ರಸಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ತುಸು 
ಮೊಂಡವಾದ ರೋಂನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳು ಈ ದುಃಖದಾಯಕ 

ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಲಿಬಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಭವಿಷ್ಯ ಪರಂಪರಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವೂ 

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಲುಕ್ರಿಟೆಯಸ್ ಕೃತಿಯು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಠೀವಿಯ ಕಸುವು 

ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಒಂದು ಬದುಕಿ ಉಳಿದದ್ದು, ಶುದ್ಧ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಯ್ದ ಅದರ 

ವಎಷಯಾಂತರಗಳಿಂದಲೇ. ವರ್ಜಿಲ್ನ ಜೋರ್ಜಿಕ್ಷ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ 

ಭಾಗಗಳ, ನಿರ್ಸಗದ ಚಿತ್ರಗಳ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯಗಳಿಂದಲೇ 

ಬಾಳಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅದರ ಸತ್ವ ವು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು - ಕಾಲದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 

ತೇಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅದರ ಚೌಕಟ್ಟನ ಚೆಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಬದುಕಿ ಉಳಿದದ್ದು - ಭಾರತವು 

ಮತ್ತು ಬಹುಶ: ಭಾರತವು ಒಂದೇ. ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಈ ಮಾದರಿಯ ದಾರ್ಶನಿಕ 

ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಾವ್ಯಮಯ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದೂ - ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ ಕೆಲವು. ಕಿರಿಯ 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅಂತರವು ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆ. ಗೀತೆಯು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯ-ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ, 
ಜೀವನದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಹಿರಿದಾದ ನಿಖರ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಆದ ಅದರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ 

ಅದನ್ನೆ ಕಣ್ಣಿದುರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಗೆ 
ಯಣಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವವನ್ನೋ, ಕ್ಷಣವನ್ನೋ, ಅಂತರಿಕ ಜೀವನದ 
ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಿಚಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಹೊಯ್ಯುವುದೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ. ಈ ವಿಚಾರವು ಒಂದು ಸುಕುಮಾರ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ 
ಮಾತಿನ ಕಾವ್ಯಮಯ ರೀತಿಯ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡಲಾಗುವಂತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ 
ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದ ಭಾರ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೇರಿಕೊಂಡು, ತೀರ ತಾತ್ವಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ 
ವಿವೇಚನೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡೋ ಮೂರೋ 
ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾವ್ಯಧ್ವನಿಯು ಆ ಭಾರದಡಿಗೆ ಕುಗ್ಗಿ ತೀರ ಸಪಾಟಾದ ಶ್ಲೋಕಬದ್ಧ 
ಗದ್ಯವೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ ಗೀತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ, ದಾರ್ಶನಿಕ ವಿಚಾರವೇ 
ಅಲ್ಲ. ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದರ್ಶನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು 



ತಿ? 
ಹೊಯ್ದು ಕೊಳ್ಳುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತಃ ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ಆವೇಗ. ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು 
ಬದುಕುಗಳೊಳಗಿಂದ ರೂಪಿಸಿದ ಕಾವ್ಯವದು. 'ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಅವುಗಳ ಸಹಜ ಭಾಷೆ. 
ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೌದ್ಧಿಕ ನುಡಿಯು ಸುತಿ ದರ್ಶನವನ್ನೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಬಹುದು. 

ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ, ರೋಮನ್ ಕವಿಗಳ ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಸಾತೃಕ 
ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ 
ಬೌದ್ಧಿಕ ಒಲವು. ಇನ್ನೂ ತಿಕ ಮಣದ ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿಯಾದ ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 
ಏಕೆಂದರೆ ಕಲಿಸುವ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎ ಜೀವನದ 
ವಿಮರ್ಶಕನಾಗುವ , ಅದರ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಪಡುವ ಒಲವು ನಮ್ಮ ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾವ್ಯ ""ಜೀವನದ ವಿಮರ್ಶೆ'' ಯೆಂಬ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡನ ವ್ಯಾಖ್ಯಗಿಂತ ಗಂಡಾಂತರದ 
ವ್ಯಾಖ್ಕೆಯು - ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಕ ವಿಶೇಷಣವಿದ್ದರೂ , ಬೇರೊಂದು ಇರಲಾರದು. 
ನಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವಂತೆ ಜೀವನದ ತಾತ್ವಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಮರ್ಶಕನ ಎಚಾರವನ್ನು 
ಬರೆ ಕಾವ್ಯದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೊದಿಯುವುದೇ ಆ ಗಂಡಾಂತರವು. ಅಮೂರ್ತ ಎಚಾರವನ್ನು 
ಮೂರ್ತ ಪ್ರತಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಬೆಸೆಯುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಯುಕ್ತಿ 

ಚಾತುರ್ಯಗಳೊಡನೆ, ರೂಪಕ ಕಥೆಯು ಕಾವ್ಯದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊ ಮ್ಮ ದಾಳಿ ಇಕ್ಕುವ 

ಒಲವನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಲಿಬಿದ್ದ ಬೌದ್ದಿಕ ರೋಗದ 

ಇನ್ನಿತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾವ್ಯದ ಹುಟ್ಟು ಕಸುವು ಅದರ ಕಾಣ್ಮೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹೊರತು, ಅದರ ವಾಚಾರ - ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ... ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ಷೇಮವೂ 
ಭದ್ರತೆಯೂ, ಈ ದರ್ಶನದ ಹುಟ್ಟು ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಹಾಗೂ 
ಅದರ ಊಹನೆ, ವಿಚಾರ, ಭಾವನೆ, ಮಂಡನೆ, ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳು ಆ ದರ್ಶನದಿಂದಲೇ 

ಏಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಕೊನೆಯ ರೂಪ ತಾಳುವ ಮುಂಚೆ ಅವುಗಳನ್ನು 

ಒಳಪಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುವುದಲ್ಲಿ ಇದೆ. - ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವುದು ಒಳಿತು. 

ಜೀವನದ ಕಾವ್ಯಮಯ ದರ್ಶನವು ಅದರ ಎಮರ್ಶಾತ್ಮಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಥವಾ ತಾತ್ವಿಕ 

ನೋಟವಲ್ಲ ಅದು ಜಾವನ ಆತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ, ಅಂತ: ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು 
ಮಂತ್ರವು ತನ್ನ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರ್ಶನಿಕ ಸತ್ಯದ ಕಾವ್ಯಮಯ 

ನಾರೂಪಣೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ದೇವರನ್ನೂ ನಿಸರ್ಗವನ್ನೂ ವಿಶ್ವವನ್ನೂ ಅಂತ: 

ಸತ್ಯವನ್ನೂ, ಅದು ಹೊರಗಣ್ಣಿಗೆ ಗೂಢ ಗುಹ್ಯ - ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ 

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ಅವುಗಳ ಬಾಳಿನ, ಇರುವಿಕೆಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನೂ ನೋಡುವ ಆತ್ಮದ 

ದರ್ಶನದಿಂದ ಉಗಮ ಹೊಂದುವ ಅಂತ: ಪ್ರೇರಣೆ ಅಥವಾ ಛಂದೋಬದ್ಧ 

ಆವಿಷ್ಯಾರವಾಗಿದೆ. ; 

ಕರೆಯು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ಬಾಳಿನ ನೋಟವನ್ನು ಕುರಿತು, ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು 

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ಅಥವಾ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ 

ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವವಾದಿ ಇಲ್ಲವೆ ಆದರ್ಶವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯು ವಸ್ತುಗಳ ಮೂರ್ತಿಮಂತ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀರಿದ 



ತಿ8 

ಕೌಶಲ್ಯವಿದ್ದು, ವಿರುದ್ದ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ವಿಷಯದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ತಡವರಿಸಬಹುದು, ವಿಶ್ವಾಸ 

ಕುಗ್ಗಿದವನಾಗಿರಬಹುದು; ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ಭಾವಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 

ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ 

ಕವಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು 

ಕಾಣುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕಾವ್ಯವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಒಡೆದದ್ದು 

ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಆಗಲು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆಯೇ, ಇನ್ನೊಂದು 

ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮಂಡನೆಯೂ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ನೋಟದಿಂದ, ಸೃಜನದ 

ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕವಿಯು ತನ್ನೊಳಗಿಂದಲೇ 
ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಹೊರಗಿನ ತಾನು ಕಾಣುವ ಸಂಗತಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ 

ನೋಟವು ಕೇವಲ ಒಳಗಿನ ದರ್ಶನವ ವನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆರಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ವಾದರೆ ಅವನ ಕೃತಿಯು ಸಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾ ಯಾಗದೆ, ಒಂ ಯಾತತ್ರಿಕ ರಚನೆ, ಒತ್ತಟ್ಟಗೆ 

ಕೂಡಿಸಿ ಇಡುವಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. 

ಕೇವಲ ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲೆಯಿಂದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು. 

ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಯಥಾರ್ಥ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು 

ಶೂನ್ಯಬಿಂದುವಿಗೆ ಇಳಿಸುವ ಯತ್ನವು ಎಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಹಿತವೇ ಹೊರತು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. 

ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಸತ್ಯವನ್ನೋ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನೋ ಪಡೆಯುವಂತೆ 

ಇಲ್ಲ ತದ್ವಿರುದ್ದವೇ ಆದೀತು. ಏಕೆಂದರೆ, ವಸ್ತುಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಅಥವಾ 

ಮಂಡನೆಯು, ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ - ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇಂದ್ರಿಯ 
ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಬಕ ತರ್ಕ ಬುದ್ಧಿಯದು - ಅದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಲ್ಲ , 
ಪೂರ್ಣ ಸಾಕಲ್ಯದ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ವಸ್ತುಗಳ ಇಡಿಯ ದರ್ಶನವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು 

ಕೊಡುವದು, ಹೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, 'ಮಂತ್ರಣೆ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಯಾಂತ್ರಿಕ 
ನಿಯಮವನ್ನು ಹೊರತು ಅವುಗಳ ಒಳ ಬಾಳನ್ನಾಗಲ್ಲಿ. ಚೈತನ್ಯ ಸತ್ವವನ್ನಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ 

ವಾಸ್ತವವಾದದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿಯ ದೋಷವೇ ಅದು. ವಾಸ್ತವವಾದಿ ಕಲೆಯು ನಮಗೆ 
ಜೀವನದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯಥಾರ್ಥತೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 
ನೀಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಲೆಯು ವಿಜಾ ನನವಲ್ಲ.. ಆಗಲೂ ಆರದು. ಅದು 
ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ಮಾದರಿ, ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಸ್ವಚ್ಚಂದ ಆಯ್ಕೆ; ಕೆಲಸಲ 
ಮಾಸಲು ಕಪು ಸ ಬೂದು, ಮತ್ತು ಕಂದಗಳದು, ಮಬ್ಬಿನ ಬಿಳುಪು ಹೊಲಸು ಹಳದಿಗಳದು. 
ಕೆಲಸಲ, `ನ ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪು. ಬಣ್ಣಗಳದು. ಮತ್ತು ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶ, ಕೆಲಸಲ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೃತಿ ಕೆಲಸಲ ಏನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್, ಆದರ್ಶವಾದಿ ಕಲೆಯು ಬೇರೊಂದೇ 
ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಸರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕೃತಿಯನ್ನುಂಟು 
ಸಳ; ಅಥವಾ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಎಕಾರಗೆಟ್ಟ ಹಗಲಗನಸನ್ನು; ಮ್ಮ ತಾರತಮ್ಯ 
ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ; ಕವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡಲು 
ಬರುವಂತಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ತಾನು ಇದ್ದಂತೆ ಇರುವುದಕ್ಕೂ 
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ಮುಂದೆ ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಬಡೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲವೆ, ತನ್ನೊಳಗಿನ ಕವಿತ್ವದ ಜೀವಂತ 

ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊರತು ಕೃತಕ ನಿಲುಮೆಗಳ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಾರದು. 

ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು; ಕವಿಯು 
ಸಾರಭೂತವಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ಅವನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿಚಾರ ದ್ರವ್ವ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಜೀವನ ಸತ್ವ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರಬಹುದು. 

ಅವನು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ - ಮಂಡನೆಯ ಬಲದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. 

ಅಥವಾ, ಅರ್ಥೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅವನು ಈ ಲೋಕವನ್ನೆ ತನ್ನ ಪಠ್ಯವನ್ನಾಗಿ 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಮಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ, ಇದರ ಆಚೆಯ ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯಬಹುದು. 

ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಅನಂತತೆಯ ಶುದ್ಧ ""ಪರವೋವ್ಯೋಮ್ನ'' ಏರಿ ಹೋಗಬಹುದು. 
ಮಂತ್ರತ್ವಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಲು ಅವನು ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣದಿಂದ, ಅಥವಾ 

ಒಂದು. ಪಾತ್ರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಲ್ಲವೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ 

ವೈಭವದಿಂದ, ಹೊಂದಬಹದು; ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ದೂರ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಅದರ ಅತಿ ಗುಪ್ತಸಂಚಲನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊಕ್ಕಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾದ 
ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ, ತಾನು ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ಧದ ಆಚೆಗೆ, ತಾನು ಕಾಣುವ 

ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅವನು ಸಮರ್ಥನಾಗಬೇಕು; ಅಶುಗಳಿಂದ ಆತ 

ಸೀಮಿತನಾಗಬಾರದು; ಆದರೆ ಅವು ತೆರೆದು ತೋರಿಸಬಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಆಬೆಳಕಿನ ದೂರದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ, ಅದರ ಸೂಚ್ಯತೆಗಳಿಂದ 

ಅವು ತುಳಕಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಅಥವಾ ಆ ಸಾಕ್ಟಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಅವು 

ಮಾಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು - ಅವನು ಸಮರ್ಥನಾಗಬೇಕು. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 

ಅವನೇ ತನ್ನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾನೆ, ದ್ರಷ್ಟಾರನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸನಾತನ 
ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಾತ್ಮ ಚೇತನ ಒಂದೇ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದು, 

ತನ್ನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿ ನುಡಿಯುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಕವಿಯ ದರ್ಶನವು ಇತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯಂತೆ , ಮಾನವೀಯ 

ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಯುಗ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ 

ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತನಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾತಳಿಗಳನ್ನು ಆರೋಹ ಅವರೋಹಗಳನ್ನು ತಿರುವುಗಳನ್ನು 

ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದಿಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಅವನ ಸುತ್ತಲಿನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದತ್ತ, ಬದುಕಿನ 
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಭಾವನೆಗಳತ್ತ ಹೊರಳಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು 

ಮಾನವ ಮತ್ತು ಅವನ ಲೋಕವನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ 

ಅವುಗಳ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ಜೀವಿಗಳನ್ನೂ ಇದರ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿಯೇ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. 

ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬೇಡುವ ಕಾವ್ಯ 

ಕಡಿಮೆಯೇ - ಇವುಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದರ್ಶನ. ಅವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾಗಿ 

ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ, ಅವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ 

ಬದುಕುವಂತೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅನಂತರ 
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ಅವನು ಬೌದ್ದಿಕ ರಣಕ್ಕೆ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ 

ಸ್ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡ ತರ್ಕ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಕಂಡ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಸಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೊತ್ತ 

ಮೊದಲಿನ ತಿಳಿಯಾದ ಬಲಿಷ್ಟವಾದ ಆನಂದದಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪ ಗೊಂಡ ಅವುಗಳ 

ನೋಟವನ್ನು ಅವನು ಕವಿಯಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಯುಗಗಳ ಫಲವೆಂದರೆ, 

ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಮನೋಮಯದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಬನೆಗೆ 

ಆಕರ್ಷಕವೆನಿಸುವ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಕಾವ್ಯ , ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗಮ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಬಾಳನ್ನು 

ಅರ್ಥೈಸುವ ಕಾವ್ಯ ಅನಂತರದ ಕಾವ್ಯವು ಈ ರೂಪಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ 

ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನಾನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 

ಹೊರಳಿ ಬರುವ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಈ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯವು ಹಿರಿದಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 

ಆದರೆ ತಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಳದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಡಕು 

ಬರುವುದು. 'ಏಕೆಂದರೆ , ಅವನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನೆ 

ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ; ಅವುಗಳ ದಪ್ಪವಾದ 
ಬುರುಕಿಯು ನಡುವೆ ನಿಂತಾಗಲೇ ಅವುಗಳ ಆಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಯಾವದೇ 
ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಲುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ಬದುಕಿನ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು 

ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ಆಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಹುದುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು 

ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪಾತಳಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಹೆಚ್ಚು 
ನೇರವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಯರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಬಲ್ಲನು. ಆಥವಾ, ಹೊರಗಿನ ಭೌತಿಕ. 
ಪ್ರಾಣಮಯ ಇಲ್ಲವೆ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿ 
ಆದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಲ್ಲನು. ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಪಾತಳಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, 

ಇನ್ನೂ ಆಳವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ವಸ್ತುಜಾತದಲ್ಲಿಯ ಆತ್ಮವು ಮಾನವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ 
ಬರುತ್ತದೆ . ಆಥವಾ ಭೌತಿಕಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಬೇರೆ ಮಕಳು ಅವನಿಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. 
ಮತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢವಾಗಿ ಪರರು ಕಾವ್ಯದರ್ಶನದ ಸಮಗ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯೂ ಮತ್ತು 
ಅದರ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಚಾ ಕವಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೇ 
ಈ ಹಿರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸೊತ್ತಾದಾಗ ಮತ್ತು ಯುಗವೆ ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ 
ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಬರಬೇಕು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾವ್ಯವು ಶಬ್ಧ ಮತ್ತು ಛಂದೋಗತಿಯ ಉನ್ನತ ಉತ್ಕಟತೆಗಳನ್ನು 
ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು; ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾದ *ದರ್ಶನೆವ 
ಅಗತ್ಯ. ಮತ್ತು ಅದು ಕವಿಯ ದರ್ಶನದ ವೈಯಕ್ತಿಕ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ದೇಶದ ಮತ್ತು ರ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಅದರ ವಿಚಾರದ 
ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಪಾತಳಿಯನ್ನೂ , ಅದರ : ಪ್ರತೀಕಗಳ ಪರ್ಯಾಪ್ರತೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು 
ಅದರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಆಳವನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು "ಹಿರಿಯ 
ಯುಗದ ಕಿರಿಯ ಕವಿಯು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ, ತುಸು ಕಡಿಮೆ `ದೈವಾನಗ್ರ ಹದ ಅಮರ 
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ಕವಿಗಳ ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೀರಿದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. 
ಮಧ್ಯ ಜ್ ಯಾವ ಕವಿಯೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಾಲಿದಾನ ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕಿ ಕ್ವಿಯಿಂದ 
ನಿಲ್ಲಲಾರನು; ಆದರೂ ಈ ನಂತರದ ಧಾರೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ "ಕಾವ್ಯವು 
ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಕಾವ್ಯ ಸಾಕ್ಟಾತ್ಕಾರದ ಭಾವನಿರ್ಭರತೆಯು ಆ ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗೀಯ 
ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾರ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಗಿ ಗ್ರೀಕರ ಸಂವಾದವಾಗಿ 
ಮತ್ತು ರೂಪಗಳ ಪರಿಣತೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯೇ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಜಾಗ ನೀಡುವದನ್ನು 
ಅತಿ "ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರ ಗ್ರೀಕ ಕವಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೀಡಲು ಶಕ್ಯವೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ 
ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ತರಗತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯು, ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ 
ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ದರ್ಶನವು ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನ. ಅಥವಾ ಚಾತಗನ ಬಲು ಹೆಚ್ಚು 
ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮವು, ಬರಲಿರುವ ಯುಗದ 
ಆಶ್ವಾಸನವು “ ಆದು ತನ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ , ಏಕಂದರೆ ಅದು, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು 
ಮಾನವನ ತೆರೆಗಣ್ಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ತೆರೆದು ಅವನ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುವ 
ಯುಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ, ಅವನು ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಆಸಾಕ್ಟಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವು, 
ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಬುರುಕಿಗಳೋ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳೋ, 
ಪ್ರತೀಕಗಳೋ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ರಾವರಣಗಳೋ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. 
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ಪ್ರಕರಣ ಆರು 

ಕಾವ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಕಾಸ 

ಕವಿಯ ಕಾರ್ಯವು ಅವನ ಹಾಗೂ ಅವನ ಯುಗವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವನು 

ಸೇರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನೂ ಅವನಿಗಾಗಿ ಅದು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ರಸಾಸ್ವಾದದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಗಳನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿ 

ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಂದ ಅವನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೀಮಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, 

ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕು. 

ಅಥವಾ ಅವನು ಭೂತಕಾಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ದನಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನದೆ 

ಆದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಆಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ. 

ಐರಿಶ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯರಂಥ ಅನೇಕ ತೊಡಕುಗಳ ನಡುವೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ 

ಮರಳುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಠ ಡ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯು (ರಾಷ್ಟ್ರವಾದವು) 

ಒಂದು ಜೀವಂತ ವಿಜಾರವೂ ಪ್ರಭಾವಿಯಾದ ಪ್ರೇಣೆಯೂ ಆಗಬಲ್ಲದು. ಮತ್ತು ತನ್ನ 

ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿರದ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವ 

ಪರಿಸ್ಪುಟವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜೀವನವುಳ್ಳ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿದಾದ 

ತೀವ್ರವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ 
ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪ್ರಾದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಿರವಾದ 

ಘಟಕಗಳು ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು 

ನಡೆಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಭಾವವು ದುರ್ಬಲ ಸತ್ವಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸಹಾಯಕವೂ 

ಸಂಕೋಚಕವೂ ಆಗಬಹುದು. ಅದರೆ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗೆ ಸತತವಾದ ಸೌಂದರ್ಯದ 
ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಪರಿಣತಿಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. 

ಆದರೆ ಮಹತ್ ಕಾವ್ಯದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಾರಭೂತವಾದ ಶರ್ತು ಅಲ್ಲ. ನಾವು 
ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಡತಕ್ಕದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಕವಿಯು ತನ್ನೊಳಗಿನ ಸತ್ವದ ಉಚ್ಚಾಸವನ್ನು 

ಸ್ಟೈರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಲೇಪವಾಗದ ಹಕ್ಕು ಅವನದಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೇ. ಅವನು ತನ್ನ 
ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ತನ್ನ ಯುಗದ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ 
ಬಾಹ್ಯರೂಪಗಳು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಬಿಂದುವನ್ನಷ್ಟೇ ಕೊಡಬಹುದು. ಅವನ ಕೆಲವು 
ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾವ್ಯಚೇತನವದ ಸ್ಥೈರವಿಲಾಸಕ್ಕೆ 
ಸಿಗಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. 

ಮಾನವ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಪರಿಸರಗಳ ಸಿದ್ದಾ ುಂತವನ್ನು ಅಥವಾ, 
ಸಾ; ಅವನ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅನುಪೂರ್ವಿಗಳನೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೂ 
ರಿಸರಗಳನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ 'ಅಭ್ಯಸಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೊಳ್ಳುವ ವಿಮರ್ಶೆಯ 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ 
ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ, ಅದರಿಂದಲೆ ಎಲ್ಲ ಭೇದವನ್ನೂ 'ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬನ ಒಂದು ಮಾನವನಲ್ಲಿ 
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ಇಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ, ಇದರೊಳಗಿಂದ ಅವನ ಕಾವ್ಯದ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲ್ಯಮಾಪನವು 
ಉಂಟಾಗುವದು ಎಂಬಂತೆ ಈ ವಾದದ ಗೃಹಿಕೆ. ಆದರೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯೊಳಗಿಂದ, ಅವನ 
ಸರಿಯಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ 
ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಮುಂಚೆಯೂ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿ 
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತೀರ ಸುಲಭವಾಗಿ `ಅವನಲ್ಲಿಯೂ 
ಅವನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಓದಬಹುದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗಂತುಕವೂ ಅಮುಖ್ಯವೂ ಆದ 
ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಂದು, ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ನೇರವಾದ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು 
ಮಬ್ಬುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಕಾವ್ಯದ ಸರಿಯಾದ ಅಂದಾಜನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ 

ಮಾಡಲಾರೆವು. ರಸಾಸ್ವಾದನೆಯ ನಿಜವಾದ ಪದ್ಧತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಎರುದ್ದವಾಗಿಯೇ 

ಇರುವದು ಹೆಚ್ಚು. ಕವಿ. ಮತ್ತು ಅವನ ಕವನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಾರಭೂತವಾಗಿ ನಾವು ಅರಿತು 

ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿಗೇ ಬರುವದು. ನಿಜವಾದ 

ಕಾವ್ಯಮಯ ಇಲ್ಲವೆ ರಸಮಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು 
ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವೆವು. ಮತ್ತು ಅನಂತರ ಯಾವದೆ ಕಿರಿಯ ಎವರಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ, ನಮ್ಮ 
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ 

ಹೋಗಬಹುದು. ಆಗ ಆಗುಂತಕ ಸಂಗತಿಗಳು ತಮಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ 

ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು; ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದ ರಸಾಸ್ವಾದನೆಯ ವಚ್ಯಾವಸಿ ಹೊಸತನವೂ ಮಾಸಿ 

ಮಂಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಬಾಹ್ಯವೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಾಸ್ತವವು ಆದ ರೀತಿಯಿಂದ 

ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ವಿಮರ್ಶೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯವಿದೆ. ಕಾವ್ಯದ 

ನಮ್ಮ ರಸಾಸ್ವಾದನೆಗೆ ಅಲ್ಲವಾದರೂ, ಒಬ್ಬ ಕವಿಯ ಹಾಗೂ ಅವನ ಕೃತಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ 

ಇಷ್ಟು ರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದೂ ಸಾರಭಾತವೂ ಕೂಡ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಆಂಶವನ್ನು ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಹಿಡಿಯುವತ್ತ ಅಸತ್ಯವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. 
ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪರಿಣತಿ- ಪೂರ್ಣತೆಯ ಗುರಿಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬೇರೆ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದರಂತೆಯೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಿರುತ್ತವೆ - ಓಂದು ಸನಾತನ, 

ಚಿರಂತನ, ಇನ್ನೂಂದು ಕಾಲದ ಘಟಕ. ಮೊದಲನೆಯದೇ ನಿಜವಾದ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ 

ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ. ಕಾವ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯ ರಸಗ್ರಹಣ, ನಮ್ಮ ಅನನ್ಯ 

ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾರಾಂಶದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಧರಿಸುವದು 

ಅದೇ. ಕೊನೆಗೂ ಕವಿಯೆಂದರೆ, ಶಬ್ದವನ್ನು ತನ್ನ ಉಪಕರಣವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 

ಚೆಲುವಿನ ಅನವರತ ವೈವಿಧ್ಯದ ವೃಖರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು 

ಸೌಂದರ್ಯಗಳ ಸನಾತನ ಸತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಮಾಡುವ ಆತ್ಮವು ಮತ್ತು ಅವನ ಅತ್ಥನ 

ಅರಿಕೆ ಇರುವದು. ಅದೇ ಸತ್ವವನ್ನು ಅರಸುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಲು ನೋಡುವ 

ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಅತಿ 
ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿದಾಗ 

ಕಾವ್ಯದ ರಸಗ್ರಹಣ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯು, ಒಮ್ಮೆಲೆ, ಅತಿ ಖಚಿತವೂ ಉತ್ಕಟವೂ ಆಗುತ್ತ ದೆ. 
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ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು: ಕವಿಯಲ್ಲಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅಪೌರುಷೇಯ 

ಸೃಷ್ಟಾರನಿಗೂ ಅರ್ಥಕಾರನಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಸೃಜನಶೀಲ ಸೌಂದರ್ಯದ 

ಅಪೌರುಷೇಯ ಭೋಕ್ತಾರನು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವರೊಳಗಿಂದ 

ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲು ನೋಡುತ್ತಿರುವದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಗಳ ಅಪೌರುಷೇಯ 

ಸತ್ಯವ; ಮತ್ತು ಅವನ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದುವೆ ತನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು 

ತಾನೇ ಕಂಡುಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಾ 

ಅಪೌರುಷೇಯಕ್ಕೆ ಈ ಸೃಜನ ಶೀಲ ಕಲ್ಪನೆಯ ಚಿಂತೆ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಡಕಾಡುವ 

ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಚಿಂತೆ, ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೇ 

ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಔಚಿತ್ಯದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅವಿಷ್ಕಾರಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಛಂದೋಲಯದ 

ಆಸ್ಥೆ. ಮಿಕ್ಕುದೆಲ್ಲವೂ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯ, ಆಗಂತುಕ, ಆರೂಪ ಅವಕ್ರ ಸಾಮಗ್ರಿ. ಈ 

ಸಾರಭೂತ ಸಾಹಸವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಗೊಳಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವು. 

ಆದಾಗ್ಯೂ ಕವಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕೇಳುಗನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೆಂಬುದೊಂದು ಇದೆ. 

ಒಂದು ಸಾಧಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸಿನ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ರೂಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ; ಇನ್ನೊಂದು, 

ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ - ಆಹ್ವಾನಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ರಸಾತ್ಮಕ 

ತೀರ್ಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲವೆ 

ಹೊಂದುಗೇಡು ಕವಿ ಮತ್ತು ಓದುಗನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 
ಅದರೊಳಗಿಂದ ಕಾವ್ಯದ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ರಸಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶವು 

ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ಕಾಲದ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೆ ಆಗುಂತುಕವಾದದ್ದು 

ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು 

ನೆರವಾಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ಸಲ ಸಂಕೋಚಗೊಳಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೆ ಅಡ್ಡ 

ಹಾಯಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ತೂ ಡಕಾಗುವದೆಂಬುದು, . ನಾವು ಸಮಕಾಲೀನ 

ಕಾವ್ಯದ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಕಂಡುಬರುವದು. ನಿರಂತರ ಅನುಭವದ 

ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಸಮಾಕಾಲೀನರ ಬಗೆಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ, 

ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳನೋಟ ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿಯ ಖಚಿತತೆ ಇರುವ ವಿಮರ್ಶಕರು ಕೂಡ 

ರಸಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ದೋಷಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು 
ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಸಮರ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾ ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಾಲಮಾನದ 

ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಪ್ರಭಾವಗಳ ನೆರವಿ, 
ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿ, ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಮನ: ಚಕ್ಪುವನ್ನು 
ವಿಕೃತಗೊಳಿಸುವದು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣಗೆಡಿಸುವದು. ಆದರೆ, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನಮ್ಮ 
ವರ್ತಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರಭೂತವಾದದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ 
ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅದರ ಹಕ್ಕು, ಜೀವನದ ಸತ್ವ ಚೈತನ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಅದರ 
ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳೊಳಗಿಂದ, ಮತ್ತು ಅದರ ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ನಿತ್ಕಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮಗಳು; ಮತ್ತು 
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ಭಾರತೀಯ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ""ಅಧಿಕಾರ'' ತತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವ 

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯ ತೀರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದು ಇದ್ದು ಅದು ತನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಈ 

ಯಾಗಿಕ ಐಕ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಗುಣ - ಪರಿಮಿತಿಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ 

ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಮಾರ್ಗವು. ಏಕಂದರೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ 

ಏಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಕೂಡ 

ಈ ""ಅಧಿಕಾರ'' ದ ತತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ವಾದಿಸುವದು, ಅದಕ್ಕೂ 

ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಹಾಗೆ ಅಸ್ವಾದಿಸುವ ರೀತಿಯು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ 

ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಕಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಆ ಮೂಲಕ, ಸರ್ವಾತ್ಮಕತೆಯೊಂದಿಗೆ, 

ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಿಯಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳ 

ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಿಯಾದ ರೂಪಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಲೋಕಾತೀತ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ 

ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಮ್ಮ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. 

ಇದು, ಪೌರುಷೇಯ ಅಥವಾ ಕಾಲದ ಘಟಕದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಗ್ಗಲು. ಆದರೆ 

ನಾವು ಅಂದರೆ ಓದುಗರೂ ಕವಿಯೂ ಅವನ ಕಾವ್ಯವೂ ಒಳಪಡುವ ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಲವಾದ 

ಒಂದು ಸಂಚಲನವಿದೆ; ಅದು ಮಾನವ ಕೋಟಿಯ ಸರ್ವಾತ್ಮದ ಆಂದೋಲನವೇ; 

ಅದರದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದರದೇ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದು ತನ್ನನ್ನು 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಅಂತರಿಕ್ಚದಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸ 

ಇಲ್ಲವೆ ಉತ್ಕಾಂತಿಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಕಾಸೋತ್ಯಾಂತಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾಗುಗಳೂ 

ತಿರುವುಗಳೂ, ಸುತ್ತುಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಭೂತಕಾಲದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದು, 

ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ಸುಳ್ಳು ಇದುರುಗಾಣುವದು. ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ವಿಶಾಲೀಕರಣ 

ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ 

ವಿಕಾಸದ ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಾವ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು 

ರಸಗ್ರಹಣಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಕಾಸಕ್ರಮದ ಘಟಕಕ್ಕೆ ತಿರುಳು ತುಂಬಿ 

ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತು ಕಲೆ, ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ 

ಮೂಲಕ, ಬಲಿಷ್ಠ ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಜನಾಂಗಗಳ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 

ಆತ್ಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಂಚಲನವು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ 

ರೀತಿಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಮೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು 

ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಡಿಯ ಸಂಚಲನವನ್ನು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು 

ಇಡಿಯ ಜನಾಂಗವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವದಿಲ್ಲ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಅದರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬಿಂದುವನ್ನು 

ಅಥವಾ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಚಲನದ ಒಳಸ್ವರೂಪವೂ ಗುರಿಯೂ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ 

ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ - ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕಾಸಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 
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ಯುಗಗಳು, ಕಾಲಖಂಡಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪುರಾತತ್ವವೇತ್ತರು ಶೋಧಮಾಡಿದ 

ರಶ್ಮಿ, -ಕಂಚು ಹಾಗೂ ಇತರ ಯುಗಗಳಂತೆ ಈ ಕಾಲಖಂಡಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು 

ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ 

ಅವು ಒಂದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 

ಮಹಾಚೇತನವು ಅನ್ನಮಯ ಇಲ್ಲವೆ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈರವಾಗಿ ನು 

ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೆಳಗಿನ 

ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ, ಮನೋಮಯ ವಿಕಾಸದ 

ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಸ್ತರದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಇದಿರುಗಾಣಬಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ವಿಕಾಸದ 

ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಸೇರಿರುವಾಗಲೂ ಅವನು ಕಳೆದ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು 

ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಬಲವಾಗಿಯೇ ಮರಳಿ, ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರೇರಣೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ 

ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೆಂದು ನೋಡಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೂ, 

ಅವ್ಯಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ದ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಉಪಜಾಗ್ರತ ಮತ್ತು ಅಧಿಜಾಗೃತ ಒಲವುಗಳ ಹಾಗೂ 

ಪ್ರಭಾವಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕೀರ್ಣವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ, ತಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆನೆಂಬುದರ 

ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವದೇ 

ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತೀತ ಕಾಲದ ಆತ್ಮದ ಉತ್ಕಾಂತಿ ವಿಕಾಸದಿಂದ 

ಹಿಂದುಳಿದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ; ಸಂಕೋಚವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ಈ ಆತ್ಮವು ಸತ್ತಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕಠಿಣವಾದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಬದುಕನ್ನು ಬಾಳುವ ತನ್ನ ಹೊರ 

ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಿರುವ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಚೇತನವು 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ ಶ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸೆಳೆದು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥವಾಯಿತು. 

ಮತ್ತು ಕಾ ಆ ಚೀಪಿ ಹಾಗೂ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ "ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮೂರ್ತ 

ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಭೌತಿಕದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನಂತರ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ 
ತ್ವರಿತ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪವಿತ್ರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ 
ಮಾಡಲೂ ಸಮರ್ಥವಾಯಿತು. ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ ಭೂತಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕಾರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿದ್ದ 
ಬದಲಿಯು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು 
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಷ್ಟವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ಆದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದಾಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು 
ಸಮರ್ಥವಾಯಿತು. ಆಗಲೆ, ಜನುನಾರತಗಂಡ ಯುರೋಪವೆಲ್ವ ರೂಮ್ಯಾ ಟಿಕ್ 
ಪದ್ಯದ ತಡವರಿಸುವ ಬಾಲಿಶ ಉಚ್ಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆ ಕೊಕ್ಕಳಿಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಬ್ 
ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಛಾಯೆಗಾಣಿಸುತ್ತ ಆಧ್ಯಾಕ್ಮಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ 
ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯುಟನ್' ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಕ್ ವಂಶಗಳ ಸಂಗಮ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ ಅದ್ಭುತರಮ್ಯ ಜೀವನದ ಪ್ರೆ ರರಣೆಗಳನ್ನು. ಹೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು 
ರಹಸ್ಯಮಯ ಅನುಭಾಷಿ ಸೆಲ್ಫ್ಕ ಅಂಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಟಾಸೊ ಪ್ಲೀವಿನ ಐಂದ್ರಿಯಿಕ 
ಮೋಹಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ರೂಪ ತೊಡಿಸಿ, ಅರ್ಧ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ಕ ಅರ್ಥ 
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ವ್ಯಂಗ್ಯ ಪರಿಹಾಸದ ನಾಟಕವಾಗಿ, ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯತೆಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಣಯರಮ್ಯತೆಯ 

ಮೇಗಡೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಿ ಮಿಕ್ಕುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಬೌದ್ಧೀಕರಿಸಿ 

ಇಟಾಲಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಇಟಾಲಿಯನ್ 

ರೋಮನ್ ಸತ್ವದ ಅನಿವಾರ್ಯ ತಿರುವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸತ್ವವು ಲ್ಯಾಟನ್ 
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಟ್ಕ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಹು ಕಾಲ ತಡೆದು 

ದೂರವಿರಸಿ, ವೆಲ್ಪ ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲವೆ ಗಡಿಯಾಚೆ 

ಐರ್ಲಂಡದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಗೊಂಡು, ಕಾವ್ಯದ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಾಸದ ಹಂತಗಳನ್ನು 

ಸಹಜ ಸುತ್ತನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿತು. ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ 

ಬದಲು ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು; ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲು 

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಿಡಿಯಿತು. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಜನಾಂಗವು, ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಸತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವೀಯ 

ಸರ್ವಾತ್ಮದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮರೂಪ, ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವಭಾವದಧರ್ಮ. ಮ್ಮ 

ಧರ್ಮವು ಆತ್ಮಸತ್ವದ ಉತ್ಕಾಂತಿ. ವಿಕಾಸದ ಗೆರೆಗಳನ್ನೂ ತಿರುವುಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. 

ತನ್ನ ಪರಿಸರದಿಂದ ಪಡೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಈ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. 
ಆತ್ಮರೂಪದ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅದರಿಂದ ಆಳಲ್ಪ್ಬಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರ 

ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೆಲ್ಲವೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕಾವ್ಯ, ಕಲೆ, 

ಚಿಂತನೆಗಳು ಈ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ, ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಗಿ ಸೇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಶ: ಕವಿಯೂ, ಅವನ ಕಾವ್ಯವೂ ಈ ಸಾಗುವಿಕೆಯ, ಈ 

ಸಂಚಲನದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನಸ್ಸಿನ ವರ್ತಮಾನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು 

ಬಹಿರಂಗ ರೂಪಗಳಿಂದ ಅವು ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆಂದು ಅಲ್ಲ. ಅವು ಇವನ್ನು ಮೀರಲೂ 

ಬಹುದು. ಕವಿಯ ಆತ್ಮವು ನಕ್ಚತ್ರದಂತೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು; ಅವನ 

ಕೃತಿಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಬೇರೆಪರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ - ಅದರ ವಿರುದ್ಧ 

ಒಂದು ಬಂಡಾಯವಾಗಿಯೇ ತೋರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೇರುಗಳು 

ಅದರ ಸತ್ವಚೇತನದಲ್ಲಿ ಯೇ ನಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಆವನ ವಿವಿಧತೆ, ಬಂಡಾಯಗಳೂ 

ಹುದುಗಿದ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಇಲ್ಲವೆ ಗೂಢ ಸರ್ವಾತ್ಮತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ಕೇರಿ ಬರಲು ಹಣಗುವ ಏನೋವೊಂದನ್ನು ಹೊರತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾವ್ಯದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಿಕಾಸವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಕವಿಯ 

ಹಾಗೂ ಅವನ ಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಗುಣಗಾಹ್ರಿಯಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, 

ಸಫಲವಾಗಲೇಬೇಕಾದರೆ, ಅವನ್ನು ನಾವು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಹೊರಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳ 

ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲ್ಲದೆ, ಅದರದೇ ಸ್ವಂತ ಸತ್ವದಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪ ಹಾಗು 

ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಂದಲೇ ನೋಡಬೇಕು. 



ಪ್ರಕರಣ ಏಳು 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ - 1 

(1) 

ಯಾವ ಗಂಭೀರ ಸಂದೇಹವನ್ನೂ ತಾಳದೆ ಹೀಗೆನ್ನಬಹುದೆಂದು ನಾನು 

ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ; ಏನೆಂದರೆ, ಯುರೋಪ ದ ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ಭಾಷೆಯು ಅತಿ ಸಮೃದ್ಧವೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳದ್ದೂ ಆದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು 

ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾವ್ಯವು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಸ್ಥ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ 

ಅತಿಧಾರಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನಿರ್ಬಂಧ ಲೀಲೆಯು 

ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಪುಲವಾಗಿದ್ದು, ಸತತವಾಗಿಯೂ ಉಜ್ಜಲವಾದಂಥ ಫಸಲನ್ನು ಅದು 

ಹೊರತಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಕವೂ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ 'ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾವ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಇತರ ಷಾಶಗಾತಲು ಹಯರಾಪದ ಸಂಸ್ಕ ತಿಯನು, 
ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಬಲ 
ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ತೀರ ಈಚೆಯ ಮಿತಿಯವರಗೂ ಸುದೀರ್ಫ ಕಾಲ 
ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಟಾ ಅವುಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾವವು ಪರಿಮಿತವೇ ಆಗಿತ್ತು. 

ಈ ಪರಿಮಿತಿಯು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಹಾಯ್ದೋಟವು 
ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ರೋಂನ ಕಾವ್ಯಮನಸ್ಸು ಯುರೋಪದ ಇಡಿಯ 
ಕಲಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಮಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆ ಮಹಾ ಯುಗದ 
ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಾವ್ಯವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಂಚವೆ ಗಹನವಾದ ಮುದ್ರೆ ಯನ್ನು ಈ ನಿರ್ಮಿತಿಯ 
ಕೆಲಭಾಗದ ಮೇಲೆ' ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯವು - ಕಾವ್ಯವು ಗದ್ಯಕ್ಕಿಂತ 
ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ - ಯುರೋಪಜಯತ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಧುನಿಕ ತಿರುವನ್ನೂ ಶಾ 
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ. ರೀತಿಯನ್ನೂ ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೆ ಸಾಹಿತ್ತಿ ಸಕ 
ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವಾಗಿದೆ. ಕಾಲ್ದೆರಾನನ ಕಾಲದ ಸ್ಟೇನ್ ಮತ್ತು ಗಯತಛಯು 
ಕಾಲದ ಜರ್ಮನಿಗಳ ಅಲ್ಪ ಜೀವಿಯಾದ ಸಾಹಿತ್ತಿ ಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ: ಸ್ಪೋಟಗಳು 
ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ, ತಾಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದಿರೂ ಬಲಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತು. ಮತ್ತು 
ಹೊಸತಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ರಶಿಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯವು, ಹೆಚ್ಚುಸೂಕ್ಶ. ವಾದರೂ, ಈಚಿನ 
ಸಾಂಸೃತಿಕ ಶಕಿ ಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಥೆ ಕಾಂದಬರಿ 'ಪ್ರಪಂಜಿದಲ್ಲಿ ರಿಚರ್ಡಸನ್ 
ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಪ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ದಲ್ಲಿ 'ಶೇಕ್'ಪಿಯರನ 
ತೀರ. ಈಜಿಯ. ಶೋಧ ಮತ್ತು ಬೈರನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಅವೇಶಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಥಿಕ 
ತೆರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವನು ಸಾಹಿತ್ಯವು ವಿಶೇಷತ: ಅದರ ಕಾವ್ಯವು ದೊಡ್ಡ 
ಬರಿಯ ಹಳ್ಳವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಯುರೋಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ 
ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮೊತ ಶದಿಂದ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ; ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ 
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ಮರಳಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬೈರನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಬಂಡಾಯದ ಸ್ವರವನ್ನೂ, ಅರ್ಧ 
ಭಾವನಾಮಯ ಅರ್ಧ ಎಷಯಾಸಕ್ತಿ ಯ ನಿರಾಶಾವಾದ ದನಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 

ಬಹಳ ಕಲಸ ಮಾಡಿತು. ಅಧುನಿಕ ಯುರೋಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿ 
ಬಲಿಷ್ಟ ಛಾಯೆ, ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಯುರೋಪ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ 
ಹಾಗೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಳಕೆಯಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಎರಡೇ ಹಿರಿಯ ಹೆಸರುಗಳೆಂದರೆ 

ಶೇಕ್ಸಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬೈರನ್. ಈ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಂಥ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯು, ಪರಿಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯದು, ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು ಸೃಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರಭಾವದ ಇಂಥ ಕೊರತೆ ಯುರೋಪದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೆ 

ಮೊಂಡುತನ ಅಥವಾ ವಿಕೃತಿಯ ಮೂಲಕವೆಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು 
ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಯಾವದೋ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತತೆ ಇಲ್ಲವೆ ದೋಷದಿಂದಲೇ 

ಉಂಟಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹುಡುಕಿದಲ್ಲಿ ಅದೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 
ತರಬೇತಿಗಿಂತ ಹೊಂದದ ಬೇರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾ ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಕಸುವು 

ತುಂಬಿದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂ, ಈ ಅಪಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಿಪುಲವಾದ ಕಾರಣವಿರುವದೆಂದು ನಾವು 

ಕಾಣಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯವು ಬಲಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಅದು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಸತ್ವದಲ್ಲಿ 

ಬಲಿಷ್ಠ. ಆದರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ; ಅದು ಆಲ್ೌಕಿಕವಾಗಿ 

ಉತ್ತೇಜಕವಿದೆ; ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಸಲ ಅದು ತೃಪ್ತಿಕರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಗುರಿ ಎತ್ತರ; 

ಆದರೆ ಅದರ ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರಯತ್ನದಷ್ಟು ಹಿರಿದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯು 
ಅದರ ವಿಚಾರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ - ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅದು 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಿರಿಯ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಸಫಲವಾಗಿ 

ವ್ಯವಹರಿಸಿಲ್ಲ ಅದರ ಇತಿಹಾಸವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾವ್ಯಸಾಧನೆಯದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹೊರತು 

ಸತತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ್ದಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ 

ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳ ಧೋರಣೆ ಇಲ್ಲ 

ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನದ ಹಿರಿದಾದ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ನಿಲುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುವ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತನಗೆ 

ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಅದು ಯಶ್ಚನಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 

ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂಥ ಒಂದು ಸುಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಲುವನ್ನೂ 

ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಕಲಾತೃಕ ರೂಪವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು 

ಇದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾವ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ 

ಮಾಡುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವದೋ ಅದನ್ನೆ 

ಇತರರು ಕೂಡಲೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು; ಯಾವದು ತನ್ನ ಅಂತ: ಕಾಲದ ಪರಿಣತ 

ರೂಪವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲದೋ, ಅದುವೆ ಮಾನವ ಕೋಟಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಪಾಟದ 

ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿಬಿಡಬಲ್ಲದು. 
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ಈ ಇಡಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಗಿಕ್ ಕಾವ್ಯದಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ಕಾವ್ಯವೂ ಬೀರಿಲ್ಲ 

ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾವ್ಯವೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣತವೂ ತೃಪ್ತಿಕರವೂ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು 

ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಮಿತಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಗುರುತಿಸಲಾದವು ಮತ್ತು 

ಸರಿಸಮವಾಗಿವೆ; ಮತ್ತು ಅಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಓಲಾಡುವ ಬಹುಮುಖತೆ ಮತ್ತು 

ವಿಶಾಲತೆಯಿಂದ ಅದು ಕಿರಿಯಗಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯವು ನಿರ್ದುಷ್ಟ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಪ್ರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬುಡದಿಂದ 

ತುದಿಯವಕೆಗೂ ಅದು ಒಂದು ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಂದುವಿನಂಥ ಬಾಳನ್ನು ಕುರಿತು 

ವ್ಯವಹರಿಸಿತು. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಉತ್'ಸ್ಪೂರ್ತ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪರಿಷ್ಠೃತ 

ರಸಪ್ರಜ್ಞೆಯದು. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಬಂದರೂ ಅದು 

ಈ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೇರಣೆ ಗ್ರಿಕ್ ಸತ್ವದ ಸಾರಸರ್ವಸ್ವ. ಈ 
ಪ್ರೇರಣೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಿಚಯದಿಂದ, 

ಅದಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಅದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಂಜಕ ರೂಪಣದ 

ಪರ್ಯೂಪ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಭಸಿದ್ಧ 

ಪವಾಡದಂತೆ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಂತರದ ಯುಗಮಾನಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ 

ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹ್ರಾಸದ ಕಾಲದ ಕಾವ್ಯವೂ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 

ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲ್ಯಾಟನ್ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದೆ. 

ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾವ್ಯ ಗ್ರೀಕ್ ಕಾವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಿತ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ 

ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಾಳಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವದು. 

ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯ ನಿಲುಮೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ತಿಳಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲ 

ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ; ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಸಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಭಾವನೆಯ ರಾಗವೇಶದಿಂದ. ಇವು 
ಅದರ ನಿತ್ಯವಾದ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳು; ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿದುಳ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ, 

ಇನ್ನೊಂದು, ಅದರ ಕಾವ್ಯಮಯ ಆವೇಶ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ 

ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ತೋರಿಬಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಫ್ರೆಂಚ್ 

ಸತ್ವವು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡವು ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇವು ಅದಕ್ಕೆ 

ಸಾರಭೂತವೂ. ಆಗಿವೆ; ಆದ್ದರಿಂದಲೂ, ಆ ಕಾವ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ, ಇಲ್ಲವೆ ಅದಷ್ಟು 

ಎಂದಿಗೂ, ತನಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು 
ಯುರೋಪ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು 
ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿಕರ ರೂಪ - ಇವೆರಡರ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಖುಣಿಯಾಗಿದೆ. 

ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಕಾವ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲವನ್ನೂ ಇದೇ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಹುಡುಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಸತ್ವ ಮತ್ತು ರೂಪ ರೀತಿ ಏನು? ತನ್ನ 
ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗದೆ ಉಳಿಯದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸತ್ವಚೇತನ ಒಂದು ಇದೆ; ಆದರೆ 
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ಅದು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಆತ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಗೊಂದಲಗೊಂಡಂತೆ 
ಆಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ತನ್ನೊಂದಿಗೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, 
ಎಭಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನೋ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನೋ ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಎಂದೂ 
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಆಕೃತಿ ರೂಪವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವದೇಶೀಯವಾದ ಸಹಜವಾದ ರೂಪದ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟ ತತ್ವವಿಲ್ಲ. 
ಅಂಥ ತತ್ವವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆತ್ಮಾಭಿಜ್ಞಾನದ (ತನ್ನನ್ನು ತಾನು 

ಗುರುತಿಸಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ) ಸತ್ವದ ಹೊರಪು್ರತಿಬಿಂಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು 

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾವ್ಯವು ಅದರ ಆತ್ಮಾ ಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ಒಂದು ಬದಿಯು. ಜನಾಂಗದ 

ಇಡಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಗತಿಮಯ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದನ್ನು 

ನಾವು ನೋಡಿದರೇನೇ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಮಾನವೀಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಲುವಳಿಯನ್ನು 

ನಾವು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯವಾದ ಲೋಪಗಳು 

ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸೆರೆಿಹಿಡಿಯುವುವು. ಇವು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆಳವಾಗಿರುವುವು. 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ; ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪ ಒಂದು ತುಂಬಿದಿದ್ದ ಪೊಳ್ಳು; 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ; ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕೆಲವೊಂದು 

ಹಿರಿಯ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದೊಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾಸಂಪ್ರದಾಯವೂ 

ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಲಿಷ್ಠ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ 

ಹಾಲಂಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಧನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಮಿತ್ತಿಕ 
ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು 

ಸಂಮಿಶ್ರ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ; ತೀರ ತಗ್ಗಿನ ಸಪಾಟಾದ ಬಯಲೊಳಗಿಂದ 
ಎದ್ದು ನಿಂತ ಮುಗಿಲ ಮುಟ್ಟುವ ಹಿರಿದಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. 

ಆದರೆ ಯಾವುದೆ ಹಿರಿದಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನಲ್ಲ; ಇಬ್ಬರೋ 

ಮೂವರೋ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯವಾದ ವೈಚಾರಿಕರು. ಆದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲಸಲ 

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವನದ 
ವ್ಯವಹಾರದತ್ತ ಹೊರಳಿದಾಗ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಶೋಧಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ 

ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೂರೆ 

ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತೀರ ಇತ್ತೀಚಿನ 

ತನಕ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೆಲಸಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ದುರೀಣವಾಗಿದೆ. ಅದರ 

ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಗೆ ರೂಪಕೊಡುವ ಅದರ ರೀತಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಂಚಾಣಿಕೆಯು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಂಶಿಕ 

ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರುಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡುವುದು, ಪ್ರಧಾನವಾದ 
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ಆಂಗ್ಲೊ- ಸ್ಯಾಕ್ಟನ್ ಎಳೆಯು; ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಕ್ ವಾಂಶಿಕ 

ಸಂಸ್ಕಾರವು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನೂ, ಸುಟಿಯನ್ನೂ, ಕಸುವು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು 

ಆರಂಭಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಗಣನೀಯವಾಗಿಯೂ ಗತಿಶೀಲ 

ಚೈತನ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಪಟುವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು 

ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಟೊನಿಕ್ ಜಲವೂ ತಾಳ್ಮೆಯೂ, ಉದ್ದಿಮೆಯೂ, 

ಇದ್ದು, ಟ್ಯೂಟನ್ನರ ಭಾರತ್ವ ಮತ್ತು ಅಪಕ್ವತೆಯಿಂದ ಅದು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ 

ತೀರ ತೂಕ ತಪ್ಪುವಷ್ಟು ಅಥವಾ ಬಾಳಿನ ಆಘಾತಗಳಿಗೆ ತೀರ ಸಂವೇದನೆಪಡುವಷ್ಟು 

ಹಗುರಾಗದಂತೆ ಭಾರವನ್ನು ಅದು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವು 

ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಘಟನೆ ಹಾಗೂ ತೊಡಕುಗಳೊಂದಿಗೆ 

ವ್ಯವಹರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ, 
ಇದು ಯಾವದೆ ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಚಾರ, ಕಲ್ಪನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಂತ: 

ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರವೃತಿಯಿಂದ, 

ಒಂದು ಬಗೆಯ ಗತಿಶೀಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂತ: ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಲ್ಲ 

ಒಂದು ಪುಷ್ಪವಾದ ನೈತಿಕ ತಿರುವು; ಶಬ್ದದ ಅಂತಸ್ಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಡಿಯುವ 

ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲವು; ಭಾವನೆಯ ನವಿರಾದ ಲೀಲೆ ಅಥವಾ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ 

ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನದ ವಿಪುಲತೆ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಯ ಒಲುಮೆ - ಇದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಘಟಕವು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಳದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಹೋದ, ಅರೆ ಒತ್ತಾಯದ 

ಸೆಲ್ವಿಕ್- ಇದಕ್ಕೆ ತೀರ ಎರುದ್ಧ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ದೇವದತ್ತವಾಗಿವೆ. ಅಂತಸ್ಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ 

ಮತ್ತು ಶಬ್ದದ ವರದಾನ, ಕಲ್ಪನೆ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ತೀವ್ರವೂ, ಪ್ರಭಾಮಯವೂ ಆದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, 
ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾವನಾ ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ನಾ ಬಡು ಮಾನಸಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೂ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಆಚೆಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ; ಗ 
ಪ್ರಾ ಚೇನವಾದ ಮರೆತುಹೋದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಅದರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋದವು. ಅವು 
ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಅನುಭಾವ ಸಂಪ್ರ ದಾಯವನ್ನು ಮುಂದರಿಸಿ ಬಂದವು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ 

ಇವು ಒಂದು ವಿಧೇಯ ಘಟಕ; ಹೆಚ್ಚು ಅಪಕ್ವ ಆಂಗ್ಲೊ - ಸ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಗುಣಲಕ್ಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು 
ಹದಗೊಳಿಸುವಂಥದು - ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಒಡೆದೆದ್ದು ಅಡ್ಡಹಾಯು ಇಲ್ಲವೆ, ಅವುಗಳ 
ಅತಿರೇಕಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಪಾತಳಿಗೆ 
ಮೂಡಿಬರುತ್ತ. ಮತ್ತೆ ಆಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಸುವಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಇರುವದನ್ನು 
ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆಗ ಅದು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಬಿಡುವು ಕೊಟ್ಟಂತೆ 
ಆವೇಶವುಳ್ಳ ಆದರೆ ಏನೋ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲ ಣಗೊಂಡದಾ. ರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೂ ಸ 
ಹಿತಕರವಾದ ಬಂಧನದೊಳಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಾರದ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ 
ಹೊರಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುವದು. ಇವೆರಡು ಘಟಕಗಳ ಬಸದಿಯ. ಒಳತೋಟಯಿಂದ, 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ "ಕಾವ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಮಿತಿ - ಎರಡೂ ಎದ್ದುಬಂದಿವೆ. 
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ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು - 2 

(2) 

ಹೀಗೆ ಸಂಘಟಿತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ 

ಯಾವ ಮಾದರಿಯ ಅಥವಾ ಗುಣದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕು ? ಆಂಗ್ಲೊ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ 

ಎಳೆಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯ ರೂಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ 

ಇಲ್ಲದಿರುವ ಗಂಡಾಂತರದ ಶಕ್ಕತೆಯೊಂದ ಉಂಟಾಗಲೂ ಬಹುದಿತ್ತು. ಟ್ಯೂಟೊನಿಕ್ 

ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೌನದಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಮಾತಿನ ವಿರಳತೆಯಿಂದ ಎದ್ದು 
ಕಾಣುವಂತಿವೆ. ಹಳೆಯ ಆವಿದ್ದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ, ಸುದೀರ್ಫ್ಥಗಾಥೆಗಳ, ಅಥವಾ 

ನಿಬೆಲುಂಜೆನ್ಲೀಡ್ಗಳ ನಂತರ, ಕಾವ್ಯಮಯ ಉದ್ಗಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೀರ ಈಚೆಯ ಕಾಲದ 

ತನಕವೂ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದು ಬಂದಾಗಲೂ ಸಂಪನ್ನವಾಗಲಿ 

ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಲೀ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ 

ಕಾಲಖಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತು; ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಪತಿಭೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಸುವಿನ ಪದ್ಯ 

ರಚನಾಶಕ್ತಿಯ ವಾಜ್ಜಯ ಕಾ ಗೈಟೆ ಮತ್ತು ಹೇನೆರ ಹಿರಿಯ ಹೆಸರುಗಳು 

ಎದ್ದುಕಾನಾತ್ತವೆ; ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೌನವೇ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿಯೋ, 

ಸ್ಟಿಂಡ್ಬರ್ಗ್ನ ಇಬ್ಬೆನ್ನ ಏಕಾಕಿ ಪ್ರತಿಭೆಯೇ. ಹಾಲೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು 

ಟ್ಯೂಟೊನಿಕ್ದೇಶ; ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠವಾದ ಕಲೆಯನ್ನು 

ಬೆಳಯಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಕವೇ. ಕಾವ್ಯವಾಣಿಯ ಆಕಾಶ 

ಸೂಕ್ಷ ಒಬಳಕನ್ನೂ ಬೆಂಕಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಮಯ ಹಾಗೂ ಮೇಥಾಮಯ 

ಆತರೂಾಗಿಿದೆ 3] ಸೈರವಾಗಿ ನ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟೂ, ಈ 

ಟ್ಯೂಟೊನಿಕ್ ಮನೋ ಸಾ ಇನ್ನೂ ಜಟಕಾ ಆಳದಿಂದಲೂ, ದಪ್ಪವಾದ 

ಭಾರವಾದದ್ದೇನೋ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು 
ಈ ಮೂಕಭಾವದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಏನು? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಅದು ವಾಂಶಿಕ 

ಘಟಕಾಂಶಗಳ ಕಲಬೆರಕೆ. ಆಳದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಹೋದ ಸೆಲಿಕ್ ಪ್ರತಿಭೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ 

ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದು, ಭೌತಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಉನ್ನಯನಗೊಳಸಿ 

ಕಾವ್ಯಸತ್ವವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿತು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ನೆರವಾಗಿ, 

ಅಪೂರ್ವವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯೋಗಾಯೋಗ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ; 

ಟ್ಯುಟೊನಿಕ್ ಭಾಷೆಯು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟನ್ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ 

ಪುನಾರೂಪಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಾದ, ಪ್ರವಾಹಿಯಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು 

ಕೊಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತು ನವಿರಾಗಿಯೂ ಕಠಿಣವಾದ ಭಾಷಾ ದ್ರವ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿತು. 

ಕಾವ್ಯದ ರೂಪಕೊಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿದುವೂ ಚಿಕ್ಕಣವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು 

ನಾಜೂಕಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲದು, ಅತಿ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು 
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ತೊಡಗಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಕಠಿಣವೂ ಆಗಿಸಿತು. ಕರ್ಕಶವೂ 

ಅಸಮರ್ಪಕವೂ ಆಗದೆ, ತೀರ ಮಿಗಿಲಾದ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದಲೂ ಮೋಹಿಸದೆ, ತನ್ನ 
ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಭಾಷಾದ್ರವ್ಯವಿದು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು 

ಗೆದ್ದಷ್ಟೂ ಕಲಾವಿದನ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ 

ಒಟ್ಟೈಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಯಲು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದುವೆ 

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಲಕ್ಷಣವು. 

ಏನೇ ಇರಲಿ, ಕಾವ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಈ ಸುದೀರ್ಥ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು 

ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲೊ ಸ್ಯಾಕ್ಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನಸ್ಸು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ 

ತನ್ನನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದನ್ನು ಪರಿಭಾವಿಸಿದರೆ, ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಕ್ಷಣಕಾಲ 

ಆಲಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ಬುನಾದಿಗೆಲಸ ಬಲಿಷ್ಟ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಕಾವ್ಯವೆಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 

ಅದು, ಬಾಹ್ಯಜೀವನದ, ಕ್ರಿಯೆ. ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಶೀಲ, ಚರಿತ್ರೆ, ನಿಸರ್ಗದ 

ಸುಖಕರ ಅಥವಾ ಖನ್ನ ಬಹಿರಂಗಗಳು, ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಕಾರಗಳ ಪರಿಪುಷ್ಪ 

ವಿಲಾಸ - ಕಸುವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಮಯ ಜೀವಾಳದ ಪದ್ಯವು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು 

ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ಅವಾಂತರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಗದ್ಯವೇ 

ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವೂ ಆದ ಉಪಕರಣವಾಗಬಹುದು. 

ಸ್ವಯಂಕಲ್ಪಿತ ಆಗಸ್ಟನ್ ಯುಗವೆಂಬ ಒಂದು ಕಾಲಖಂಡವನ್ನು ಕುರಿತೂ ನಾವು 

ಚಕಿತರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗವಾಗಿ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಾಹ್ಯ ಜೀವನದ ಆತ್ಮಸಂತೃಪ್ತ ಸಮಾಧಾನದ ""ವಿಮರ್ಶೆ'' ಯಲ್ಲಿ 

ತೊಡಗಿದ್ದು - ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪೀಠಗಳ ಚರ್ಚೆ ವಿವಾದಗಳ , ಉಪದೇಶಾತ್ಮಕ 

ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾಸ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಕಾವ್ಯವದು. ಕಥನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಿದ್ದೂ 

ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳ ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಕಥನ 

ಹಾಗೂ ನಾಟ್ಯ ರೂಪಕದ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ 

ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಚರಿತ್ರ ಗಳ ನಾಟ್ಯಮಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ನಮಗೆ 

ಸಿಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಕ್ ಓಂ ಬಹಿರಂಗದ ಟ್ಯೂಟೊನಿಕ್ 

ಪ್ರಕಾರದ್ದು. ಪ್ರಕ್ಟೋಭಕರ, ಹೊರ 'ಮೊಗದ್ರೂ ಜೀವಕ್ಕೂ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೂ 

ಆಕರ್ಷಕ. ಅದು ಸುಕುಮಾರವೂ ಸುಂದರವೂ ಕಲ್ಪನಾಮಯವೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೂ ಆದ 

ಸೆಲ್ಫಿಕ್ ಅದ್ಭುತರಮ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಹುಶ: ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯದ 
ಕುರಿತ ತತ್ವಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು; ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ತೋರಿಕೆಯ ತರಹದ್ದು. 
ಶಾಂತ ಗಂಭೀರವಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ ಕಸುವಿನ ರಭಸದ್ದಿರಬಹುದು; ನೇರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ 
ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಿರಬಹುದು; ಅಥವಾ ಪರಿಪುಷ್ಠವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಟವಿರಬಹುದು; ಆದರೆ ಅದು 
ಪರಿನ್ಮುಖವಾದ ಲ್ಯಾಟನ್ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುವ ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷವೂ ಅಂದವೂ 
ಆದ ಕಾವ್ಯಾತೃಕ ನಿಜಿಸಭು! ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಗೆಯ ರೂಪ. "ಅಕೃತಿಯನ್ನೂ ನಾವು 
ತಾಗು ಆದರೂ ನಾವು ಅದರ ಬಗೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ಕವಿಲ್ಲ. 
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ಉತ್ತಮವೆಂದರೆ ಅದು ಉಜ್ಜ್ವಲವೂ ಸಾದಾ ತರಹದ್ದೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ 
ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸಮತೋಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು; ಆದರೆ ಅದು ಆಳವಾದ ಉನ್ನತವಾದ 

ಸೃಜನಶೀಲ ಎಚಾರದ ಅಧಿಪತ್ಯವುಳ್ಳ ಹಿರಿದಾದ ರೂಪ ರೀತಿಗಳದಲ್ಲ; ಅಥವಾ, ನವಿರಾದ 

ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲವೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಇನ್ನೂ 
ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರೂಪಗಳ ರೀತಿಯದಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಗಹನವಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ, 

ಶೈಲಿಯ ಹಾಗೂ ಲಯದ ಉತ್ಕಟತೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವದು, ಮಾತಿನ 

ದಿಟ್ಟ ರಭಸದ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಳಗಿದ ಶಕ್ತಿ. ಮತ್ತು ಪದ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಹನಾದದ 
ಕಸುವುಗಳ ಅಂಶ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರ ಮಗ್ಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಛಾಸರ್ನ್ ವರೆಗಿನ 

ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ ಎಲಿರುಾಬೆಥಳ ಕಾಲದ ಬುನಾದಿರೂಪದ ನಾಟಕ, ಡೈಡೆನ್, ಪೋಪರ 

ಕೃತಿಗಳು, 18ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಇಡಿಯ ಪದ್ಮರಾಶಿ, ಕೌಪರ, ಸ್ಕಾಟ್, ಹೆಚ್ಚು ಬಹಿರ್ಮುಖ 

ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸವರ್ಥ್, ದೈತ್ಯಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಬೈರನ್ ಮತ್ತು 
ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಪದ್ಯಗಳಿಗಿಂದತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯ ಟೆನಿಸನ್, ಅವನ ಮೇಲು 

ಮೇಲುನೋಟದ ರಸಾಭಿಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಶೃತ ನವಿರು ನಿರೂಪಣೆ, ಬ್ರೌನಿಂಗನ ಕಾವ್ಯ 

- ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಣಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಆಂಗ್ಲೊ - ಸ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮನೋಧರ್ಮದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 

ಅದೂ ಕೂಡ, ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ರಸವಿದ್ಯಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಬಹುತೇಕ 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ರೂಪ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶಯವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲದು. ಈ 

ರಸವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಯೇ ಹುದುಗಿಹೋದ ಆ ಸೆಲ್ಪಿಕ್ ಘಟಕಾಂಶಕ್ಕೆ 

ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಘಟಕವು ಹೊರಬಂದು, ಕಾಲ ಹೋದಂತೆ, ಉಜ್ಜಲ ಉಕ್ಕುವ 

ಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಕೆಲಸಲ ಅಪರೂಪವಾದ ಅಪವಾದಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 

ಸ್ಪೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಡುವುದು. ಅದು ಬಣ್ಣ ಬೆಳಕು, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯ 

ಇಂದ್ರಜಾಲದ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ 'ಸೂಕ್ಡ್ಮ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸುಕುಮಾರ ಇಂದ್ರಿಯ 

ಸಾಂವೇದಿಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜಾರಿದರೂ, 

ರೂಪಣದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲೇಬೇಕಾದ ಆದರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ತವಕಿಸುವ ಹಸುವೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅದ್ಬುತರಮ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೀತಮಯ ಇಉನ್ನಾದದಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೇಳುವದು. 

ಅದು ವಿಚಾರದ ಒಂದು ಮೇಲಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಯುವದು ; ಅದು 

ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ವಂಶಗಳ ಚೆನ್ನಾದ ಶಾಂತವಾದ ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಕಾವ್ಯಮಯ 

ವಿಚಾರವಲ್ಲ; ಈ ವಿಚಾರವು, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತ ತರ್ಕಸರಣಿ ಇವುಗಳ 

ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಭ್ೌಮಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ 

ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಒತ್ತಡ ತನ್ನನ್ನು ಮೀರಿ ಆಚೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿನ ಹಿಂಗಡೆಗೆ ಕಾವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ 

ಉತ್ಕಟತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನನ್ನೋ ಅರಸುವ ವಿಚಾರದ ಉದ್ರೇಕವು ಸಂಭ್ರಮವು. 

ನಿಸರ್ಗದ ಹೊರಮಗ್ಗಲುಗಳನ್ನು, ಅದರ ಬಾಹ್ಯಸತ್ವವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅದರ ಅಂತರಿಕ 

ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಇಡುವ, ಮತ್ತು ಕೆಲಸಲ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿಯ 
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ತೀರ ನಿಕಟವಾಗಿ, ಆತ್ಮೀಯಪಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೆನಿಸುವ ತತ್ವವನ್ನು ಸೋಂಕುವ ಒಂದು 

ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅದು ಒಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಪರೂಪದ ಅನುಭಾವದ 
ಸ್ಪೋಟಗಳನ್ನೂ, ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವರಾಗದ ನರವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಕಟ ಕರುಣೆಯನ್ನೂ, 

ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಮಯ ಜೀವಿತದ ಹಿಂಸೆ, ಒಲುಮೆಯಿಂದ 

ಮನೋವಿಕಾರವನ್ನು ಆತ್ಮದ ಉತ್ಕಟತೆಯಾಗಿ ಸೋಸಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು 
ಆವೇಗದ ರಸಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಂವೇದನೆಯಿಂದ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಐಂದ್ರಿಯಕತೆಯನ್ನು 

ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ 

ವೈಣಿಕ ನಾದಮಾಧುರ್ಯದ ರೂಪಕ್ಕುಗಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ; ಕಥನ 
ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನವಿರಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೋಂಂಚಕಿಸುತ್ತದೆ; ತನ್ನ ಅದ್ಭುತರಮ್ಯ 

ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ. ತೇಜವನ್ನೂ ಮನೋವಿಕಾರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳವನ್ನು 

ಅದರ ನಾಟ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಚೆಲ್ಲಿ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ಕೋಲಾಹಲದ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಕಾಂಡ 

ಮತ್ತು ಭಾರವಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರ ಣಕ್ಕಿಂತ ಮಿಡಿಲಾಭ ಕೃತಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಚ್ಚನ್ನು ಮೀರಿ ಮಜಲು 

ಹೆಣಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನಿಂದ ತಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ, ವಸ್ತುಗಳೊಳಗಿನ ಚೇತನ ಸತ್ವವನ್ನು 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಯರಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ; ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು 

ಯಾವಾಗಲೂ ದ್ರುತಗೊಳಿಸುವ, ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು; ಇನ್ನೇನೂ 

ಮಾಡದಿರುವಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ನಿಕಟವಾದ ಚೈತನ್ಯದ ಉಸಿರು 

ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ 
ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಗುಣಗಳಾದ ಶೈಲಿಯ ಹಾಗೂ ಲಯದ ಉತ್ಕಟತೆಯನ್ನೂ, ಕಲ್ಪನಾಮಯ 

ದರ್ಶನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯದ ತಿರುವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇವೆರಡು ಘಟಕಗಳ ವಿವಿಧ ಸಮ್ಮಿಲನ ಅಥವಾ ವಿಂಗಡಣೆ, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಉತ್ತರಣ ಚಾರಿತ್ರದ `ುರುತಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಂದು 
ಅಪಯಶಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ದೋಷದ ಬದಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಯ ಬದಿಯನ್ನೂ 
ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆನೇಕ ಸಲ ಅವು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಿರ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಲು ಅವು ಒತ್ತಾಯಪಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಹುತ್ತ 
ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿದಾಗ, ಪರಸ್ವರರ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು "ಏಡಿದು 
ಕೇಯು ಚಂಜಾರಾಗ ಅತಿ ಶೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿದ್ಧಿಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕವಿಯ ಸೃಜನಶೀಲ 
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮಾಹ ಪರಿಣಮಿಸಿದಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 
ಕಾವ್ಯದ ಸ ಸರ್ವಶ್ರೆಷ್ಠ ಸಂಗತಿಗಳು ಒದಗಿಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ಆವಶ್ಯಕತೆಯೂ, ಸ್ಪರ್ಶದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯೂ, 
ಡೋಲಾಯಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಯ 'ಓರಿದಾದ 
ವಿಜಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ: ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು "ಆತ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ 
ಸತತ ಪರಿಣತಿಯನ್ನೂ ರೂಪರೀತಿಯ ಖಚಿತತೆಯನ್ನೂ ಅದು. ಜಟಾಯು 
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ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು 
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾತಳಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇಷ್ಟೂ ದು ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು 
ಆಗಾಗ್ಗೆ ೋಟಸಾಹುವ ಅಲ್ಲ. 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಗತಿಯಲ್ಲಿಯ ಆಕಸ್ಥಿಕ ಆರಂಭಗಳೂ ತಿರುವುಗಳೂ- ಅದರ 
ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ಣ ಸಾತತ್ರದ ಕೊರತೆ, ಇದೇ "ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಮೂಲಕವೆನ್ನಬಹುದು. 
ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಸಾತತ್ಯ. ಒಂದು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ 
ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾಹ್ಯ ಜೀವನದಿಂದ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾದ "ಗತಿಯನ್ನು 
ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅದರ ಹ್ ಪ್ರೇರಣೆಗೂ ಸತ್ವಕ್ಕೂ ನಿಷ್ಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆತರ 
ಜನಾಂಗಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ತಾ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿದ ಉದ್ಭಂಜಕ 
ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸೃಜನಾ ತಕ ಸಿತ್ರಂತರಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ವದ ಸತ್ತದಲ್ಲಿಯ 
ಕ್ರಾ ತಿಗಳು “ಆಶ್ಚಂ ಚಾಕಾಗ ನಿರ್ಣಾಯಕವೂ ಆಕಸ್ಥಿಕವೂ ಆಗಿವೆ. ನಾವು ರಂಭದ 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಗುರುತು ಹಾಕಬಹುದು. ಅದು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿದಾದ ಒಂಟಿ 
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಛಾಸರನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ರಿಕ್ತತೆ 
ಮತ್ತು ಮುಗಿತಾಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲಿರಬಾಭೆಥ್ ಯುಗದ 
ವೈಭವಶಾಲಿಯಾದ ಪ್ರಸ್ಫೋಟವು ಇನ್ನೊಂದೇ ಪ್ರೇರಣೆ, ಚೇತನ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೀತಿ 
ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇದ್ದಂತೆ 
ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸದೊಂದು ಯುಗದ, ಪರಿಸರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಸ್ವಯಂಭೂ 
ಆಗಿ ಹುಟ್ಟ ಬಂದಂತಿದೆ. ಇದು ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ನಮಗೆ ಮಿಲ್ಬನ್ನ 
ಏಕಾಕಿಯಾದ ಆಕೃತಿಯು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಾವ್ಯದ ಕಠಿಣಪರಿಶ್ರಮವು 

ಪ್ರಾಚೀನರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ದಿದೆ. ಅವನ ನಂತರ ಬಂದ ಯುಗವು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ 
ಬೌದ್ದಿಕತೆಯದು. ಅದು ಮಿಲ್ಬನ್ನ ನೇತೃತ್ತವನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 

ಎಲಿರಭಾಬೆಥ್ ಯುಗದ ಸತ್ವ ಮತ್ತು ರೂಪ ರೀತಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದುವೆ 

ಪೋಪ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈಡನ್ರ ತಿಳುವಾದ ರುಕ್ಬವಾದ ಆಳಿಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿರುಸಿನ 

ಬೇರ್ಪಾಡು, ಹೊಸ ಪ್ರಫುಲ್ಲತೆಯ ಹೊಸ ಸ್ಫೋಟ ನಮಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್, ಕೀಟ್ಸ್ರಲ್ಲಿ 

ಷೆಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಕ್ ಇವರ ಇನ್ನೊಂದೇ ಚೀತನಸತ್ವದ, ಅದರ ಇನ್ನೊಂದೇ ಭಾಷೆಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು 

ಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಯುಗವೂ ತನ್ನ ಪ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಿಲ್ಲ; ಅದರ 

ಕೃತಿಯ “ರೂಪ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಭಾವಗಳ. ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ. ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಫಲತೆಗೆ 

ಮುಟ್ಟದ್ದ ಹಿರಿದಾದ ಆರಂಭ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಮುಂದರಿಯ ಬಹುದೆಂದು 

ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗೇನೂ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ 
ಕವಿಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದದ ಸತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದ ಹೊಸ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 

ಅದು ಅಡ್ಡ ಹಾಯಿತು; ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ, ಕಲಾತ್ಮಕ, ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ರಚಿಸಿದ, 

ಆದರೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗದ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮಗೇ ಈ ಯುಗ 
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ಒದಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷ ಣದ ಧೋರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಹಿಕ್ಟೊ ೀರಿಯನ್ ರೀತಿ ರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಗಳ 

ನಿರಾಕರಣೆಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಓಂದೇಟುಗಳೂ ಕಾ ್ರಾಂತಿಗಳೂ ತಾವಾನಿಯೇ ಒಂದು 

ದೋಷವೋ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೋ ಅಲ್ಲ; ಇವುಗಳ ಟ್ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯ 

ಸಾಹಿತ್ಯವು ದಿಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರ ಡ್ 

ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಗಿಂತ ಅದು ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ 

ಬದ್ಧವಾಗಿರುವದು ಕಡಿಮೆಯೇ. ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಲಕ್ಷಕಡಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು. ಆದರೂ 

ಅವು ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾನವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳಿಯದಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಹೊಸ ಕ್ಷಿತಿಜಗಳನ್ನು 

ಭರದಿಂದ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂದ ಅಂಶವು, ಪರಿಹಾರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ 

ನಿಯಮದಂತೆ, ದೋಷಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಇದನ್ನು 

ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅದರ ಬೆಲೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯು 

ಇಷ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತನ್ನೊಳಗಿಂದಲೆ ಇಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾವ್ಯಮಯ ಸಾಹಸದ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. 
ರೂಪರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಆದರೆ ರೂಪರೀತಿಗಳ ಯಶಸ್ಸೇ ಸರ್ವಸ್ವವಲ್ಲ. 

ರೂಪರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಭದ್ರವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ; 
ಪ್ರತಿಭೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಮತ್ತು ತನ್ನದೆ ಭ್ರಮಣಗಳಿಂದ 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಅದು ದಿಟ್ಟತನದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಹಸವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸಾಹಸದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳೂ, ಎಡರು ಬೀಳುಗಳೂ, 

ಮರಣಾಂತಿಕ ಅಪಾಯಗಳೂ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ, ಅದು ಯಶ್ವಸಿಯಾದಾಗ, ಹೊಸ 

ಅವಿಷ್ಕುರಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇವು ಅದು ತೆತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗೂ ಅರ್ಹವಿರುತ್ತವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ಕಾವ್ಯವು ಇಂಥ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಅದರ ನಿತ್ಯ 

ಹೊಸತನದ ಮಿರುಗು. ಸ್ವಾತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾಹಗೊಳ್ಳುವ, ಎಲ್ಲ ಕೂಲಂಕಷ 

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ, ಅದರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಅದರ 

ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಾವು ಮತ್ತು ಕಸುವು, ಅದರ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳಕು ತುಳುಕಾಡುವ ಶಕ್ತಿ 

ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮ - ವಿಮೋಚನೆ - ಇವು 

ಅದರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪಾರಿತೋಷಕಗಳು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವು. ಅಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ 

ಅವು ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ. 

ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇದಿರುಗಾಣ 

ಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಸತ್ವದ ಒಂದು ನಿತ್ಯದ ಒಲವನ್ನು 

ಸ್ಥಿರ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು, ಜೀವನ, ಕ್ರಿಯೆ; ಭಾವನೆಯ 
ಮತ್ತು ಮನೋವಿಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ - ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾರದಿಂದಲೂ 
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ಊದಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಲವು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ತಳಹದಿಯಾಗಿ, 
ಏನಾಗ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲದರ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಂದುವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನವೂ 
ಆಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ, ಈ ಪಾರ್ಥಿವ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ 
ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಹಿಡಿತವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣವು ಮತ್ತು ಅದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು 
ವಶಪಡಿಸಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಸ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವು. ಎರುದ್ಧ ಸೆಲ್ಫಿಕ್. ಪ್ರತಿಭೆಯು ಆದಕ್ಕೆ 
ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪರಮಾವಧಿಗೆ ವಾಲುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾರ್ಥಿವ ಜೀವನವನ್ನು ಕ 
ಅದಕ್ಕಾ! ಗಿಯೇ ಲೆಕ್ಕಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಹಿಡಿತವೇ ಕಡಿಮೆ. 
ಇದ್ದರೂ ತೀರ ಸಹ ಇನ್ನೊ ೦ದು ಜೀವನದ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಬಿಂದುವಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು 
ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಗುಪ್ತವಾದ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಅದನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿಸುತ್ತದೆ. 
ಲ್ಯಾಟನ್ ಮನಸ್ಸು ಮ "ಜೀವನದ ಮಂಡನೆಯ ಆಗ್ರಹ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆದು 
ವಿಚಾರದ ಚಿಂತನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಅದರ ಕಣ್ಣು ವಿಶ್ವ ಸತ್ವಗಳ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳ 
ಮೇಲೆ, ಈ ಬದುಕು ಎಪ್ರಸಕಡೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ೬ ಇನ್ನೂ ದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆತಿ 
ಸತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ನಿಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸತ್ಯ - ತಥ್ಯಗಳು. 
ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮನಸ್ಸು ಜೀವನವನ್ನು ಯಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸುವುದೂ ಅದರ 
ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯಾತ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಗಳ 
ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ ಹತ್ತಿರದ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ವೃತ್ತಿ-ವೈಲಕ್ಜಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ದಿಕ, ರಸಪ್ರಜ್ಞೆಯ, 
ಆಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಂಥ ಇತರ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಂದ ಅದು ಬಲವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತವಾದಾಗಲೂ, 

ಅದು ಇವುಗಳನ್ನು ಅವ್ಯಾಭಿಚಾರಿಯಾದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ವಿರಳ. ಆದರೆ 
ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೇ ಅದು ಮರಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಈ 
ಎರಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿರುವು ಸಾರ್ವತ್ರಿ ಕವಲ್ಲ - ಬ್ಲೇಕನು ಇದರಿಂದ 
ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ - ಇದೇ ದು ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ - ಕೀಟ ಷೆಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಡ್ವರ್ಥರ 

ಹೃದಯಗಳು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ. ಇದೊಂದು ನಿತ್ಯ ಶ್ರ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೈಜವಾದ 

ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲದ ಕವಿಗಳನ್ನು ಇದು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಷ ಪ್ರೆರಣೆಯ 

ಅಪಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಅವರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಈ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಮೋಡಿಯು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ - 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಥೆ - ಕಾದಂಬರಿ ಇಲ್ಲವೆ ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪ. ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರೂಪ ರೀತಿಯ ತತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬಹುದು. 

ಆದರೆ ಅದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, 

ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣು ತುಂಬುವಂತೆ ಕಾವ್ಯಸೌಂದರ್ಯದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ 

ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಕಾಗದು. ಕಾವ್ಯವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಪ್ರಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾದರೂ ಕನಿಷ್ಠ 

ಹೆಣಗಬೇಕು. ಬರೇ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ತತ್ವವು ದೃಶ್ಯ 
ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಏನೋ ಮಿಗಿಲಾಗಿರಬೇಕು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ 

ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ, ನಿಕಟವಾದ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ದರ್ಶನದ ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ 
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ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಬಾಳು ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ 

ಮಾಧ್ಯಮವು ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತ ತರ್ಕಬುದ್ದಿ ಇಲ್ಲವೆ: ಅಂತ: ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಅಗಿದ್ದರೆ, 

ಬಾಳಿನ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ಮಂಡನೆಯ; ಅದರ ಒಳಗಿನ ಇನ್ನೂ ಆಳದ ಸತ್ಯವು 

ಹಾಂಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೇಖೆಗಳು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಳಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ. 

ಪ್ರಸ್ಥಾವನೆ ಅಥವಾ ತೌ ಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿನ ನಿಜವಾದ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರುವ ಇಲ್ಲವೆ ಕಾಣುವದೇ, 

ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಬಾಳಿನ ಕಾವ್ಯೀಕರಣ 

ಮಾಡುವುದು ಆ ಕನ್ನಡಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕವಿಯ ಪ್ರಾಣಮಯ, ಕಲ್ಪನಾಮಯ, 

ಭಾವನಾಮಯ ಮನೋವೃತ್ತಿಯೇ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ ಮಾಧ್ಯಮವು. ಅದುವೆ, ಬೇರೆ 

ನೆರವಿಲ್ಲದೆ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ 

ನಿಷ್ಕ'ವಲ್ಲದ ನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು 

ರೂಪಾಂತರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕವಿಯ ಮನೋವೃತ್ತಿಯು ಜೀವನಕ್ಕೂ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೂ 

ತನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನೇ, ತನ್ನ ಗೆರೆಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯ 

ವಾಸ್ತವತೆಯ ಒಂದು ಅಭಾಸವು - ನಿಸರ್ಗದ " ನಕಲಿ ' ನ ಭಾಸವು - ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ಆಭಾಸವು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಲೆಯ ಊಹೆಯ ಪ್ರಥಮ ಕಟ್ಟಳೆಯಾಗಿದೆ. 

ಮತ್ತು ಈ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಪರಮಾವಧಿಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮನಸ್ಸು 

ಭಾವಿಸುವದೇನೆಂದರೆ, ತಾನು ಬಾಹ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬುನಾದಿಯ 

ಮೇಲೆಯೇ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತಿದ್ದರೂ ಪೃಥ್ವಿಯ ಬಗೆಗೆ 
ತೃಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಕವಿಯ ಮನೋತ್ಭೃತ್ತಿ ಯ ಮೇಲೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು 

ಕೆಲವೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಂಡ 

ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ - ಕಾವ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದಕ್ಕಿಂತ 

ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು; ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದ ರೂಪಾಂತರವು ಬಹುತೇಕ ಈ 

ಕಾವ್ಯದ ಇಡಿಯ ರಹಸ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯವು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ 

ಭಾಷೆಯ ಕಾವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, 

ವೈಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತನಿಷ್ಠವಾಗದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಪೇಕ್ಟ್ರ, ಆಪೌರುಷೇಯ ಮತ್ತು 

ಸಾರ್ವಾತ್ಮಿಕದತ್ತ ಕಡಿಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿದೆ. ದ್ರಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ಘಟಕವು 

ಒಂದೇ ಯುಗದ ಕವಿಗಳ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಚಂಡ ಪರಿಛೇದಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಅವು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಒಲವುಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲಾರವು. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೂ ತೀರ 

ಸ್ವತಂತ್ರ ತಿರುವನ್ನೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸ್ಥಾಪನಗೆ 

ಒಳಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇತರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ ಈಚಿನವರೆಗೆ, ತದ್ವಿರುದ್ಧವೇ ಆನೇಕ ಸಲ 
ಒದಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ಜೀವಾಳದ ಅಥವಾ 
ಭಾವನಾಮಯತೆಯ ಸಂವಾದದ ಉತ್ಕಟತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 
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ಬೆಲೆಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಬಲವಾದ ಮಾತಿನ ಮಿಗಿಲಾದ ತೀವ್ರತೆ ಹಾಗೂ 
ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಅಧಿಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 
ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯಂತೆ, ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬಾಳನ್ನು 

ನೋಡುವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಲಾರದು. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಬಹುಶ: ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕವಿಯೊಳಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ 
ಯಿಂದಲೇ; ಅವನ ಉಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ, ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದರ್ಶನದ 

ಉತ್ಕಟತೆಯಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕು. 

ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಡಮೂಡುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ಹೆಚ್ಚು 

ಉನ್ನತ ಕಾವ್ಯ - ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಜೀವನದ ರೂಪು ರೀತಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ 

ಸಂದರ್ಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮರಳುವುದು; ಆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುವುದೇ ಅದರ 

ಕಲಾತ್ಮಕ ಗುರಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ, ಎರಡನೆಯದೂ, ಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಾಮಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, 

ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಹಿರಿದಾದ ಶಕ್ತಿಯು. 

ಮೂರನೆಯದು, ಭಾಷೆಯ ಹಿರಿದಾದ ಉತ್ಕಟತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನ. 

ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನವಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಲವುಗಳೇ 

ಇವು. ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಾದರೂ ಬಿಡದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ. 

ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ವೃಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟೂ ಒತ್ತಾಯವಿದೆ. 

ಕವಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯನ್ನು ಅದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳತವಿದೆ ; ಜೀವನ 

ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಣ್ಣು ತುಂಬುವ ಸಂವಾದ - ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಒಳಗಿನಿಂದ 

ಗೆರೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಹೊಸದೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಕ್ರಿಯೆ - ಇವುಗಳತ್ತ ಗುರಿಯು 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ; ಇನ್ನೂ ಆಳದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸುವಂತೆ , ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಲಯಗಳ 

ಹೊಸ ಉತ್ಕಟತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಶಕ್ಯವಾಗುವ ರೇಖೆಗಳನ್ನು 

ಅನುಸರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮನಸ್ಸಿನ ವೈಗುಣವೇನೆಂದರೆ , ಹೆಚ್ಚಿನ ಉನ್ನತ 

ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಗಹನ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ 

ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಆಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೂಸ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐರಿಶ್ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಆಂದೋಲನದ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 
ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರುದ್ಧ ಸೆಲ್ಫಿಕ್ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರವೇಶವು ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ 

ಸಂಭವವಿದೆ; ಟಾಗೋರರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯ ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಲುವಳಿಯೂ ಇದೇ 

ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೂಡಿ ಬಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚೇತನದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಗಳು 

ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬೆಲೆಯದಾಗಬಲ್ಲದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕಾವ್ಯವು ಆವೈಯಕ್ತಿಕ 

ಮತ್ತು ಸರ್ವಾತ್ಮಕದತ್ತ ಸರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೂ ಸ್ವತ: ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು 
ಕಂದಿಸಿ ಕುಂದಿಸಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವು ಆವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 

ವಿಮೋಚನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಗೊಳಿಸಿ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯು ಅದರ ಅತಿ 
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ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಲಿದೆ - ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆತ್ಮಾನುಭವದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಮೃ ದ್ವವಾದ 

ಎಶ್ವಾತ್ಮಕ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ವಿಕಾಸವದು. 'ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಷವ. ದ್ರವ್ಯದ 

ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತೆ ಭಾಷೆಯ ಉನ್ನತ ಉತ್ಕಟತೆಯನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದೆ; ಈ 

ಉತ್ಕಟತೆಯು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಮೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಬೆಲೆಯನ್ನು 

ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಮೂಲ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಲು ಪ್ರ ಉತ್ಕಟ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತವಾದ ಅಂತ: ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಉಕ್ತಿಯ 

ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಔನ್ನತ್ಯದ ದೇವತ್ವಗಳನ್ನು ಅವುಗಳದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅದರ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೆ, ಅವುಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ನಮ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿಸಲು ಈ ಪೃಥ್ವಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವದು 

ಈ ಸಾಧನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ್ಗಲು. ಇಂದು ಇಗ್ಲಿಷ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವ 
ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಅಂದೋಲನಗಳು ತಮ್ಮ ರೂಪರೇಖೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ 

ಸೃಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದ ದ್ರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ನಿರ್ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಉಕ್ತಿಯ ಈ ದೀರ್ಫ ಪ್ರವಾಹವು, 

ಇನ್ನೊ ೦ದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು 
ಪರಮ ಪ ಪ್ರ ಯೋಜನವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾಹದ ಎಳೆಗಳನ್ನು 
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೆಣೆಯಬಹುದು. ಹೂಸದೊಂದು ಅಂತ: ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು 
ಸಮ್ ಉಕ್ತಿ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಅದು ಸಾಧಿಸಬಹುದು; ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೊ ಹೆ ಸಿಕ ಸತ್ಯ 

ಚೈತನ್ಯವು ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆತ್ಮು ಒಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವದು. ್ಟೇರ-ಾಬ' 
ಕವಿಯು, ಅದರ ಮಹಿಮೆಯ ಹೂಸ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನು - 

ರ ೪/0೦ 101 8೧೯ ೪/12 87೦೩! ೫/೧ 17 02೧06 
110 810೩7055 ೦1 ೦೮೯ 50/16 1: 70% 06೩17067 
೪/14! 0೪/೦5 1! 50811 0೧೯ 10, ೫/0೩! $0೧5 ೦೦1717೩೧೮೦ ? 

ಅಂದಿನಿಂದ ಅದು ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ; ಅನೇಕ ಸತ್ವಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ 
ಕೊಡಿಸಿದೆ; ಆದರೆ, ಆತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳೂ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಡು ಸತ್ತಗಳೂ 
ಇನ್ನೂ ಸ್ ಚತದ "ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಪಣೆಗಾಗಿ ದಾ 



ಪ್ರಕರಣ ಒಂಭತ್ತು 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಗತಿಕ್ರಮ 

1. ಛಾಸರ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಜೀವನದ ಕಾವ್ಯ 

ಇವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು; ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾದ 

ಶಕ್ತಿಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವು ಹಿಡಿದ ಗತಿಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಹಿಸಿದ ರೂಪ - 

ರೀತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಮುಂದೆ ಬಂದ 

ಸತ್ವ ಮತ್ತು ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಕಾವ್ಯವು ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರವು 
ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂಮಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಲಕ್ಷಣ 

ವಶಿಷ್ಟ ಸತ್ವ ಚ್ಛೇತನ್ಯವೂ ಸೃಜನಶೀಲ ಗುಣವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು 

ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಈ ಗುಣ ಸತ್ವಗಳೇ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ - ಹಾಗೆಯೇ 

ಅದರ ದರ್ಶನದ ತಿರುವು ಮತ್ತು ಕೋನವನ್ನು, ಮತ್ತು ಅದರ ಕೃತಿಯ ಆಕಾರವನ್ನು, 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅದರ ಸತ್ವದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಇಡಿಯ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶೋಧಕ್ಕಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ 

ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 

ಅದರ ಪ್ರಥಮ ಶಕ್ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಇತಿಮಿತಿಗಳು, ಜೀವನದ ಮೂರ್ತ ಅಥವಾ 
ಕಲ್ಪನಾಮಯ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಲೀಸಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ, ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು 

ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಕಠಿಣ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಆಚೆಯ ಸಂಗತಿಗಳ, 

ಅನುಭಾವಿ ಸತ್ಯಗಳ, ಅಥವಾ ಆತ್ಮದ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಸತ್ಯಗಳ ನೇರವಾದ ಮಂಡನೆ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮ ತೊಡಕನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದರೆ, ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವು 

ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಕಾವ್ಯಭಾಷೆಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಹನ ಉತ್ಕಟತೆಯ ಮೂಲಕ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳ 

ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯು ಶಕ್ಕವಾಗಬಹುದು; ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಪಾಟಿಲ್ಲದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಕ್ಕಿಂತ, 

ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಕ್ಕವಾದೀತು. ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾತು 

ಕಲ್ಪನಾಮಯ ದರ್ಶನದ ದೇಶೀಯ ಅಉಊತಕ್ತಿಗಿಂತ ತಿಳಿಯಾದ ಇಲ್ಲವೆ ಉನ್ನತವಾದ 

ಬೌದ್ಧಿಕತೆ ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ದದ್ದು. ಅಧುನಿಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಿರ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 

ಇತಿಮಿತಿಯೊಡನೆ ಒಂದು ಸತತ ಹೋರಾಟ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಾ ರ್ಮೆಯಂಥ 

ಕವಿಯು ಕೂಡ , ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಬೋಧತೆಗೂ ಆಡಿತೋರಿಸಲು 

ಅಶಕ್ಯವಾದುದನ್ನು ಆಡುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಧೃತಿಗೆಟ್ಟ ಹೆಣಗಾಟದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆಯ ಅಚ್ಚನ್ನು 

ಒಡೆಯುವದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಯಾವ ತೊಡಕೂ ಮುಂದೆ 

ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಸರಿಯಾಗಿ ವರಸಂಪನ್ನವಾದ ಮನಸ್ಸು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 

ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳಗಳೂ ಸೂಚ್ಯತೆಯ ನಿಡುನೋಟಗಳೂ, 

ಅನಂತತೆಯ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲೇ 

ಇವೆ. ನಯವಾದ ಗದ್ಯ ಭಣಿತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಈ ಭಾಷೆಗೆ 
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ಕವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಂದ್ರ ದೀಪ್ತಿಗಳೂ, ಛಾಯೆಗಳೂ, ಎತ್ತರಗಳೂ, ಆಳಗಳೂ, ಅಗಾಧ 

ಅರ್ಥದ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಇದು ಹೇಗೆ ಒದಗಿಬಂತೆಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಇದು 

ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ; ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಶೋಧನೆಯಿಂದ 

ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ನಾವು ಮೊದಲು ಅವಲೋಕಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಇದಿರು 

ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯವು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಅನುಕ್ರಮವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ; ಅವು ನಮ್ಮ 

ಬೆಳೆಯುವ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಏರಿಕೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು 

ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ಅದು ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಒಂದು ಶಾಂತ ಬಾಹ್ಯ, ಒಂದು ತಿಳಿಯಾದ 

ಮೇಲ್ಪೈಯ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು ಉಕ್ತಿಯಿಂದ. ಆದು ಇನ್ನೂ ಆಳದ ಜೀವಾಳದ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ 

ಮುಂದರಿಯಿತು. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯದ, ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತ ವಿಚಾರದ, 

ಜೀವನದ ಹಿಗ್ಗು ರೊಚ್ಚು, ನೋವು, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಇಂಪಿನ ಕಾವ್ಯವದು. ಅದರಲ್ಲಿ 

ಬಾಳಿನ ಬದುಕಿನ ಬಾಹ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ, ಪೂರ್ತಿ 

ಗತಿ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪನೆಯ ಆಶಯವು ತುಂಬಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಲ್ಯಾಟನ್ರ 

ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿತು. ಅನಂತರ ಬಂದ ಪ್ರಯತ್ನವು 
ಉಜ್ಜ್ವಲವೂ ಸುಂದರವೂ ಆಗಿತ್ತು; ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿಚಾರದೊಳಗಿಂದ, ಜೀವನ ಮತ್ತು 

ನಿಸರ್ಗಗಳ ಮನೋವೃತ್ತಿಯೊಳಗಿಂದ, ಅವುಗಳ ಅತಿ ಆಳವಾದ ರಸಾತ್ಮಕ 

ಸೂಚನೆಗಳೊಳಗಿಂದ ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ 

ನಿಲುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಪೂರ್ಣ ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ; ಅದರ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೌದ್ದಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವೆ 

ಅನುಭಾವದ ಸಾಕಷ್ಟು ತಳಹದಿಯಾಗಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಕವಿಯ ಒಂಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂತ: 

ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟೇ ಆತ 
ಕೊಡುವಂತಿತ್ತು ಕಾರಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ, ತಾರ್ಕಿಕ ಬುದ್ಧಿಯ ಯುಗಕ್ಕೆ 
ಜಾರಿದ ನಂತರ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾವ್ಯದ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತವಾದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾದ ' 
ಭಾಷೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗಲಾರದು. ಇಲ್ಲವೇ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಅದನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿ 
ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬೌದ್ಧಿಕ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಚಿಂತನಶೀಲ 
ಕಾವ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ 'ಅಡ್ಡ ಹಾಯುವದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾವ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 
ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲ ' ವೈವಿಧ್ಯಮಯ, ಆದರೆ ಇದು ಮೂಲತು ಕಡಿಮ ಆಳ, ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಡಿಮ ಎತ್ತರ. ಅಂಶತ: ಈ ಮೂಲಕವೂ, ಅಂಶತ: ಇದರಿಂದ ಹಿಂಜರಿದ ಮೂಲಕವೂ, 
ಈಚಿನ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಕಾವ್ಯದ ತಿರುವು ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. . ಅದು, ಕೊನೆಗೂ, 
ಇನ್ನೂ ಗಹನವಾದ ಸತ್ಯದ ವಾಚ್ಯತೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ತಕ್ಕದಾದ ಮಾತಿನ 
ಬಾಗು ಮತ್ತು ಬಂತುಗಳಿಂಂದಿಗೆ ನಿಲುಕುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

ಸಂಚಲನದ ಮೊತ್ತಮೊದಲಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆರಂಭ ಬಿಂದುವು ಛಾಸರ್ನ 
ಡಂಗಗನ। ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಗಲೆ ಆಂಗ್ಲೊ - 'ಸ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಉರುಟು ಬಡತನವು 
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೦ಚ್ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವು'ದರಲ್ಲಿಯೂ, ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು 

ರಸಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಸಿ ನಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಮೊದಲು 
ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಈ ಸಂಚಲನದ ತೊಡಕಿನ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಅದರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 

ಹೇಗೋ ಅದರ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ; ಅಥವಾ ಅದರ ಹೊಸ 
ತಿರುವಿನ ಮೂರು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೀಗೆ ಪಾಠ ಗೀರ ಬೇಕಾಯಿತು, 
ಎದೇಶೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದ ವರ್ಚಸ್ಸಿನೆಡೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೊಸದೇ ಪ್ರಾರಂಭ 

ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಅಷ್ಟೊ ದು ಕಾವ್ಯಮಯ ಮಾೌಲಿಕತೆಯೂ, ಶಕ್ತಿ ಯೂ, ಪ್ರತಿಭೆಯೂ 

ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅದನ್ನು ದಾರಿಗೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯ ಬಲಿಷ್ಟವಾದ ಬೆಳಕು ಹೊರಗಿನಿಂದ 

ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ 

ಈ ಬಗೆಯ ಹೊರಗಿನ ನೆರವು ಬೇಕಾಗಿದ್ದುಂಟು. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ರೂಪಗೊಂಡು, 

ಸತ್ವಸಂಪನ್ನವಾದ ಮೇಲೆ, ಅವು ಈ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಹಗುರಾಗಿಯೇ, ಕೇವಲ ಒಂದು 

ಗೌಣ ಸಹಾಯವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವದು, ವಿದೇಶೀಯ 

ಶಿಕ್ಷಣದಡಿಗೆ ಇಡಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರಾಕರಣೆ, ಪುನಾರೂಪಣ. ಫ್ರೆಂಚ್ನ ಜನಪದ 

ರೂಮಾನ್ಪ ಮಾದರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಾವ್ಯಗುರುಗಳ ಕೃತಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 

ಛಾಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. . ಎಲಿರಭಾಬೆಥ್ 
ಯುಗದವರು, ಫ್ರಾನ್ಸ ಇಟಲಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪರ್ವದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಮತ್ತು 
ಸ್ಪೇನ್ದಿಂದ ಬೀಸಿದ ಅಡ್ಡ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅವಲಂಬನ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ 

ಅರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.ಮಿಲ್ಬನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರ್ಗೀಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. 

ಮತ್ತು "" ರಿಸ್ಪೊರೇಶನ್'' ( ಇಂಗ್ಲೆಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಜಸತ್ತೆಯ ಪುನರಾಗಮನ) ಮತ್ತು 
ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನಗಳು, ಸಮಕಾಲೀನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕವಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ, 

ಕೃತಕ ಮಾರ್ಗೀಯ ರೀತಿರೂಪವನ್ನು ನಮ್ರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ 

ಅವಲಂಬನೆಯು ಕೇವಲ ಬಹಿರಂಗದ್ದು. ಕಾವ್ಯದ ಸಾರಭೂತ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು 

ಸ್ವದೇಶೀಯವಾದ ಗುಣ - ಲಕ್ಷಣ ತಾಳಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸತಿರುವನ್ನು ತ್ವರೆಯಿಂದ 

ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಒಂದು ಮೌಲಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯೂ ರೀತಿಯೂ ಮೂಡಿಬರುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆಲೆ 

ರೂಪಾಂತರ, ಅವಸ್ಥಾ ೦ತರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುವಷ್ಟು ಜನಾಂಗದ ವಂಶದ ಗತಿ ಚೈತನ್ಯಮಯ 

ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯು ಹಿರಿದಾಗಿತ್ತು. 

ಛಾಸರ್ನಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡುವ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಮೊದಲಿನ ಆರಂಭದ ಪ್ರೇರಣೆಯೂ, 

ಶೈಲಿಯೂ, ಒಮ್ಮೆ ಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶ್ರುತಿಯನ್ನೆ ಮಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯು. ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಮಾನವ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರ ತದ ಕಾವ್ಯಮಯ ಅವಲೋಕನೆಯು; ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆ 

ಪೂರ್ವಗ್ರಹೀತ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ; ಯಾವದೇ ಆಗಂತುಕ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ. ಕವಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಒಡಮೂಡುವುದೇ ಬರೀ ಹಾಗೆಯೇ. 

ಛಾಸರ್ನ ಕಣ್ಣು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಆ ವಸ್ತುವು ಬಾಳಿನ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯು; 

ಅದು ಅವನ ಇದುರು ಸಾಗುತ್ತ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತ 
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ಅದನು ಅಚಲತೆ ಮತು ಅದರ ಆಸಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಲವಿನ ತೃಪ್ತಿಗೆ, ವಿನೋದದ 
ಷ್ಠ ಪೆ ಇದಿ ೧೧ ದಿ 

ಉಲ್ಹಾಸ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಗುರಾದ ಸುಲಭ ಕಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ 

ಇನ್ನೇನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲು ನೋಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಳಗಾಗಲಿ, ಅದರ ಹೊರಬದಿಗಳ 

ಹಿಂದಾಗಲಿ ಅವನು ಏನನ್ನೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ರೂಪ, ಕ್ರಿಯೆ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ 

ಸುಲಭ ಗ್ರಾಹ್ಯಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮರ್ಪಕ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು 

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಬಣ್ಣಿಸುವನೋ ಆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಣಕಿ 

ನೋಡುವದೇ ಇಲ್ಲ; ಸಂಚಲನದ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು 

ಅವನು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಯಾವದೇ ವಿಶಾಲ ಕಾವ್ಯಮಯ ಎಚಾರವನ್ನು 

ಹೊರಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಆತ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, 

ಸಮರ್ಪಕವಾದ ನಿರೂಪಣೆ, ಮಂಡನೆ ಅವನ ಕೆಲಸ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹಗಲ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇದೆ 

- ತನ್ನ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯ 
ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೇ ತಾನೇತಾನಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ರಿರ್ಕಾಡು 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೀಪ್ತವಾದ ಸುಬೋಧವಾದ ಕಾವ್ಯಮಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ 

ಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಾವ್ಯದ್ರವ್ಯವಾಗಿ 

ಮಾರ್ಪಡಿಸುವದೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನಗೊಳಿಸುವ ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾವ್ಯಮಯ 

ಮನೋಭಾವದ ಬಿಸಿಲು -ಇದಿಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು; ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು 

ಕೊಡುವ ರೂಪವು ತನ್ನ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾಗಿ, 

ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ "ಸಮಪ ೯ಕವೂ, ಪರ್ಯಾಪ್ರವೂ ಸಂತೃಪ್ತಿಕರವೂ ತತ್ ಆದರೆ 

ಅದು ನೀಡಬಹುದಾದುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಕೇಳಬಾರದು. ಛಸರ್ನು 

ಫ್ರೆಂಚ್ ರೊಮಾನ್ಸ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಸುಲಭತೆ, ಶೋಭೆ ಮತ್ತು ಸುಬೋಧತೆಯನ್ನು ಕಲಿತನು. 

ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ, ಫೈಂಚ್ ಪದ್ಯವು ಆ ತನಕ ಸಾಧಿಸಲಾರದೇ 

ಇದ್ದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಸುವು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಡಿಕಟ್ಟು ಕಲಿತನು. ಅವನ 

ಕಾವ್ಯವಾಣಿಯಾಗಲಿ, ಲಯವಾಗಲಿ, ಇಟಾಲಿಯನ್ರ ಮಿದುಮಣಿಬಲ್ಲತನದ 

ಮಿಗಿಲನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸುಲಭವೂ ತಿಳಿಯೂ 

ಪ್ರವಾಹಿಯೂ ಆದಗತಿಹಳ್ಳ , ಹೊರತು ಬಾವಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಳವಿಲ್ಲ 

ಶುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಕ್ತಿಯ ಹೊನಲು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ, ಬರೆ ಬಾಹ್ಯ ಜೀವನದ 
ಸ್ವಚ್ಛವೂ ಸುಖಕರವೂ ಆದ ಕಾವ್ಯಮಯ ನಿರೂಪಣೆ. ಅದು ಕೆಲಸಲ ಸಮರ್ಪಕವೂ 
ಮೊನಚೂ ಆದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರುವದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುಪಾಲು, ಕಾವ್ಯವಾಣಿಯ ಮೊತ್ತ 
ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಾಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೇ. ಸಂಯತ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥಾರಗೊಳಿಸಿದ ಸಮಗತಿಯ 

ಪರ್ಯಾಪ್ರತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತೃಪ್ತವಾಗಿರುವದು. ' ಬಂದೇ ಎರಡೋ ಸಲ ಮಾತ್ರ 
ಆತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಕಾವ್ಯ ಪಂಕಿ ಕ್ರಿಯನ್ನು ಅಪಘಾತದಂತೆ 
ಹೇಗೋ ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಡಾಂಟಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರಾಚ್ ಅಮ ಕಾವ್ಯಗುರುಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. 
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ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾವ್ಯಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಇಂತಹದೇ ಆರಂಭವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇತರರೂ ಬಾಹ್ಯ 

'ಜೀವನದ ಕಾವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಗ್ರಿಕರು ಹೋಮರನ ಕಾವ್ಯದೊಂದಿಗೆ, 
ಲ್ಯಾಟನ್ರು ಇನ್ನಿಯಸ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಫ್ರೆಂಚ್ರು ಶಾರ್ಲೆಮನೆ 
ಚಕ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಕ್ರಗಳ ಸರಂಜಾಮೀ ಪಾಳೆಯಗಾರಿಕೆಯ ರೊಮಾನ್ಸ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ. 
ಆದರೆ ಈ ಯಾವದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಲಾತೃಕ ಗುರಿಯು ಕೇವಲ ಗ್ರೀಕ, ರೊಮನ್ ಅಥವಾ 
ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರಂಜಾಮಿ ಬದುಕಿನ ನೀಕ್ಷಕ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೋಮರನು ನಮಗೆ 
ಕೊಡುವದು ಮಾನವನ ಜೀವನ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ಉನ್ನತ 

ಉತ್ಕಟತೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಅವನು 
ಅದನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯದ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. 
ಫಿಡಿಯಾಸ್ನು ಅಮೃತಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು: ಬಯಸಿದಾಗ 

ಮಾನವ ಆಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತೆ ಅವನು ಮಾನವ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ 

ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಇಲಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಒಡ್ಡಿಸ್ಸೆ ಓದುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ 

ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಇನ್ನಾವದೋ ಭೌಮವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಟ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುವ ತನಕವೂ ನಮಗೆ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ್ಶನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 

ನಮ್ಮನ್ನೆ ಅರ್ಥ - ದೇವತ್ವದ ನಿಲುವಿಕೆಗೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನಿಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶವು. 

ರೋಮದ ಸತ್ವಚ್ಛತನ್ಯವನ್ನು ಕಾವ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ಯುವದು. ಹೀಗೆ, ಕ್ಯಾಥೊಲಕ್ 

ಮತ್ತು ಸರಂಜಾಮಿ ಯುರೋಪದ ಸತ್ವವು ಬಾಳಿನ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತನ್ನದೇ 

ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಆದರ್ಶ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕೂಡುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ತನ್ನ ಭಾಷೆಯ 

ಹಾಗೂ ಲಯಬದ್ಧ ಗತಿಯ ವಿಶೇಷ ಅಪರ್ಯಾತಪ್ರತೆ, ಮತ್ತು ರೂಪ - ರೀತಿಯ 

ವಿಕೀರ್ಣ ವಿಸ್ಮೀರ್ಣತೆಗಳಿಂದ ಹಿರಿಮೆ ಘನತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.. ಛಸರ್ನ 

ಕಾವ್ಯಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಹಿರಿದಾದ ತಥ್ಯ - ಉದ್ಧಾರಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲವೆ ಚೈತನ್ಯ 

ಸತ್ವವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೊಡುವ ಬಣ್ಣ ವಾಸ್ತವಿಕವಿರಲಿ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ( ಅದ್ಬುತರಮ್ಯ) 

ವಿರಲಿ, ಅದು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರದೊಳಗೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ನಿರೀಕ್ಬಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 
ಬಾಹ್ಯ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಫಲನ, ಕೆಲಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಮ್ಯಾಂಟಕ್ ದೀಪ್ತಿಯ ಛಾಯೆಗೊಂಡಿದ್ದೂ 

ಅದನ್ನು ಥಳಥಳಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಸತ್ವವು ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಲಿಷ್ಠ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿ ಷ್ಗೆ 

ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಮಿಡಿದು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ 

ಪರಿಷ್ಕತವಾದ ಆಂಗ್ಲೊ - ಸ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನದೇ ಯೋಗ್ಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 

ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದದ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಂದು 

ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಹೊರಗಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ 

ಯಾವವೂ ಪರ್ಯಾಪ್ಪವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂಬುದು, ಮಂದುಗಟ್ಟಿದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದಂತೆ 
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ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬಾಹ್ಯವಾದದಲ್ಲಿ ಡಚ್ ಕಲೆಯು ಬಲಿಯಾದ ಆತ್ತ ಬಂಧನದ 

ಹೊಳವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಇತ್ತು. ಈ ಬಂಧನ 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದಕ್ಕೂ ಚೆಂದವಾಗುತಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯ ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ 

ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡವುದಿತ್ತು ಅದು ಹೊಸದೊಂದು ಬೆಳಕು, ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ 

ಪ್ರಚೋದನೆಗಳ ಬರವನ್ನು ಹಾರೈಸಿತು. ಆದರೂ ಈ ಬಾಹ್ಯಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಯು 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇಶ್ಯವಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಹಲವು ಮಾರ್ಪಾಟಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅದರ 
ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಟವಾದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿವೆ.  ರಿಚರ್ಡಸನ್ನಿಂದ 

ಡಿಕನ್ಸನವರೆಗೂ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಥೆ - ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಪದ್ಧತಿಯು; ಅದು 

ಎಲಿರಭಾಬೆಥ್ ಯುಗದ ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಹಾಗೂ ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನಲ್ಲಿ 

ಹೊರತಾಗಿ, ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯದ ಬೇರೆ. ಹಿರಿದಾದ ಕಾಲಖಂಡಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾತ್ತ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ಸರಿಗಟ್ಟುವದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿತು. ಅದು ತನ್ನ ಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ಕಥನ ಕಾವ್ಯದ ಮೇಲೆ : ಚೆಲ್ಲಿತು. . ಈ ಕಥನಕಾವ್ಯವು ""ಫೇರೀಕ್ವೀನ್'' ದ ಪ್ರತೀಕಾ 

ತ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭ ಪಡೆದಂದಿನಿಂದ, ಮಾರ್ಲೆನಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ತೀವ್ರತೆಯ 
ನಂತರ, ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ದೂರ ಸರಿಯಜೇಕಿತ್ರು ಇಲ್ಲವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾತೃಕ 
ಪ್ರೇರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕೊಡುವದಾದರೆ, ಅದು ಟೆನ್ನಿಸನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದು:ಖದ 
ತೊಡಕಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಲವು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಅವನ ""ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಶಾಲಾಟ್'' ಮತ್ತು ""ಮೊರ್ಟ ದಿ ಆರ್ಥರ್ '' ದಂಥ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಅವನ ಪ್ರಥಮ ಸಹಜ ಅರತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಆತ್ಮಗಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಚೀನ 
ನೆಲೆಯನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಡ್ಡಿ ಒಡ್ಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು "" ಎನಾಕ್ 

ಆರ್ಡೆನ್ '' ಮತ್ತು ್ ನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಸ್ ಮತ್ತು ೯ ಇಡಿಲ್ಲ ಆಫ್ ದ ಥಾಗ್ ಜದ ಚಿತ್ತಮಯ 

ಕ್ದುದ್ರತೆಗಳಿಂದಲೇ ತ್ಯಪ್ಪಿಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಮುಗದ 

ನಡುಮನೆಗಳ ಸಭ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ” ಪುರುಷರೇ ಸೆಲ್ಫಿಕ್ ಮಧ್ಯ ಯುಗದ ಶಿಲೇದಾರ ಸರದಾರ 

ಸರಕಾರಿಣಿಯರಾಗಿ ವೇಷತೊಟ್ಟು ಸುಳಿದಾಡುವಂತೆ ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅದೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ 'ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ. 

ಅದು ಬಾಳಿನ ಹೊರಗಡೆಯ ಸ್ಲರಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಅಣಕಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 

ಕಳೆದುಹೋಗುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲವುಗಳ ಹಾಗೂ 
ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಡೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅವು 
ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯವು ಇತರ ಶಕ್ತಿಗಳ 
ಮಹಾದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಈ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅದು ಬಾಹ್ಯ ಜೀವನದ 
ರೂಪಗಳನ್ನು ಆ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಶಕ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಪದ ಕೃತಿಯ 
ಆಶಯವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ "ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾ ಗುತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದರ ದರ್ಶನದ ಯು; 
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅದರ "ಉಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು "ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುತಿತ್ತು. 
ಆದರೆ ಈಗ ಇದ್ದಂತೆ. ಹಿರಿದಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕವಿಗಳೂ ಕೂಡ, ಈ ಬಂದು ಒಲವಿಂದ, 
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ಅವರ ಹೆಚ್ಚು ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಫಲತೆಯಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. 

ಇಂಗ್ಲಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಸತ್ವದ ಮೌನವನ್ನು ಅದರ ಮೊತ್ತಮೊದಲಿನೆ ವಿಪುಲ ಮತ್ತು 
ಸಾರ್ವಭೌಮ ಉದ್ಗಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಬೆಳಕೂ ಪ್ರಚೋದನೆಯೂ 

ಬಂದದ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಿಂದ. ಈ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವು ಹಲವು 

ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಯಿತು; ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. 

ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಬಾಳಿನ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಶೋಧವು. ಮಧ್ಯ 
ಯುಗವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬದುಕಿತ್ತು... ಅದೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಳವಾದ ಮಬ್ಬಿನ 

ಕಸುವಿನಿಂದ, ಸಾವಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ನರಳಿಕೆಯಿಂದ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ 

ಅಭೀಪೈೈಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಭಾರದಡಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವದೋ ಎಂಬಂತೆ. ಅವರ 

ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಗಡಿ ಸಿಲುಬೆ (ಕ್ರಾಸ್) ಇನ್ನೊಂದು ಗಡಿ ಕತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. 

ಪುನರುಜ್ಜೀವನವು ಈ ಭಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಾಳಿನ 

ಕಡೆಗೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಶಾರೀರಿಕ, ಇಂದ್ರಿಯ 

ಸಂವೇದನೆಗಳ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ, ಸಂವೇದನೆ, ಕ್ರಿಯೆ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ 

ವಿಚಾರದ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅದು ಪರವಶವಾಗುತ್ತದೆ ವಿಚಾರವು ಎಚಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ 

ಅಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯೆಂದು ಪರವಶಗೊಳಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೆಲೆನಿಸಂ (ಗಿ ಕ್ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗ್ರಿ ೇೀಸ್ದ ಹೊರಗೆ ಹಬ್ಬಿದ ಪ್ರಭಾವ) ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ 

ಸಂಗತಿಗಳ ಬಲಿಷ್ಟ ರಾ ಮಹ ಬಂದದ್ದು. ( 1೫011 ೧01೩11 ಗ್ ) 

(ನಿಹಿಲ್ ಹ್ಯೂಮನಿ ಎಲೀನಂ)* ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಬರ ರೂಪದ 

ಹೆಲೆನಿಸಂ ಉಚ್ಚ್ರಂಖಲ, ದುಂದುಗಾರ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಂಬಿಕೋರ, 

ಅಂಕೆ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಅಳವಡದಷ್ಟೂ ಅತಿ ಹರ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. 

ಎಲಿರ್ಳಾಬೆಥ್ ಯುಗದ ಕಾವ್ಯವು ಈ ಚೈತನ್ಯ ಈ ರಾಗವೇಶ, ಜೀವನದ ಈ 

ಆಶ್ಚರ್ಯಭಾವದ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೋಲುವ ಬೇರೆ ದೇಶದ 

ಕಾವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿ. ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 

ಹಿಂದಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ದುಂದುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು 

ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಒಂದು ಅಂತರಿಕ ಅಭಿರುಚಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮತ್ತು 

ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಲ್ಲೋಲದೊಳಗಿಂದ ಪುಟದು ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯ ಒಂದು 

ಒತ್ತಾ ಯದಿಂದ ರೂಪಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದು ಆಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆ ಕುರಿತು ಯಾವದೇ 

ನಿಚ್ಚಳವಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪರಿಜ್ಪಾ ್ಲನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಯುಗದ ಇಲ್ಲವೆ 

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಜನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಕೊಡುವಂತಹವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. 

ಅಸಕಾಕಾಡ್ 6.1% ಬೌದ್ಧಿಕ ಚೈತನ್ಯದ ಉಜ್ಜ್ವಲ ಎಳೆಗಳು ಹೊಕ್ಕಿ ಹಾಚೆ 

ಫೃ 6102/22 ತಾ ಟೋ ನಥ ಫಾನಾತಷಘಾಹುತಷ್ಟಾಹ 

ರೆ ವೂನವೀಯವಾದುದು ಯಾವದೂ ನನಗೆ ಪರಕೀಯವಲ್ಲ. 
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ಆದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಅಂತಸ್ಥ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿರುವದೇ 
ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಗದಷ್ಟು ಎಪರೀತ ಪ್ರಾಣಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತೀರ ಉದ್ರಿಕ್ತ 

ಉತ್ತೇಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. . ಅದರ ವಾಣಿಯು ಕೆಲವುಸಲ ಮಾಧುರ್ಯದಿಂದ ಕರಗಿ 

ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಸ್ವರಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ತಾನು ಮರುಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. : ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ 
ಪದಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾ ಡುತ್ತದೆ. ಮಧುರ ಅಥವಾ ಕರ್ಕಶವಾದ ಬಣ್ಣಗಳ, ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳ 

ತೇಜದ ಹೊಂಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಎಳೆಗಳ ಜಿನುಗು ಜಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ 

ವೃತ್ತಿಯು ರಾಗಾವೇಶದ್ವು; ಇಂದ್ರಿಯಾಸಕ್ತಿಯದು ಮತ್ತು ಸಡಿಲು ಹಿಡಿತದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸದೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿತು. ಅದು 

ಶಕ್ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಆಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ತೀವ್ರತೆ, 
ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಮತ್ತು ವೈಪುಲ್ಲದ ವರದಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಹೊಸ ರಚನಾಕೃತಿಯ 

ಅತಿರೇಕ ಹಾಗೂ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಾವೇಶ 
ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಲನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳುವ ನಾಟಕ; ಅದ್ಭುತ 
ಮಾಧುರ್ಯ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಮತ್ತು ಕಸುವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವೈಣಿಕ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ 

ಕಾವ್ಯ - ಇವೆರಡು ಅದರ ಬಲಿಷ್ಠ ಫಲಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಎರಡು 
ಮಗ್ಗಲುಗಳೂ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಚೈತನ್ಯಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಆದರೆ, 
ಪ್ರಾಣಮಯ, ಇಂದ್ರಿಯೂಸಕ್ತಿಯ, ಮತ್ತು. ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಅಚ್ಚಿನ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡಿತು. ಒಂದು ಮಗ್ಗಲು, ತನ್ನ ತುದ್ಧ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು 

ಸಾಮೂನ್ಯವಾಗಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ - ಆದರೆ. ಶೇಕ್ಷಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು 
ನಾಟ್ಯಪ್ರತಿಭೆಯ ಒಂದು ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ತಾತ ರದ 
ಕಾವ್ಯೋಕ್ತಿಯ ಮಹಾಯುಗವು - ಆದರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸತ್ವ ಮತ್ತು "ಗುರಿಯದಿರದಿದ್ದರೂ 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಯುಗವು. 



ಪ್ರಕರಣ ಹತ್ತು 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಗತಿ ಕ್ರಮ 
2. ಎಲಿರಭಾಬೆಥ್ ನಾಟಕಗಳು, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಜೀವ ಸತ್ವದ ಕಾವ್ಯ 

ಅದರ ನಿರ್ಮಿತಿಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿವೆ; ಒಟ್ಟು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅದರೂ, ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡದೆ , ಅದರ 

ಪಂಕ್ತಿ ಪದಪ್ರಯೋಗ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಚೆಲುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಲೋಲಾಡದೆ, ಅದೆ 

ಗೀತೆಗಳ ಕಾವ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಉದ್ಗಾರಗಳ ಸವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಓಲಾಡದೆ, 

ಇಡಿಯಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಾ ಅತ್ಯಂತ 

ಸಮೃದ್ಧ ಯುಗವು ಕೆಲವೊಂದು ಲೋಪದ ಮತ್ತು ಅಪಯಶಸ್ಸಿನ ಮುದ್ರೆ ಯನ್ನು 

ಹೊತ್ತಿದ್ದೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರೀಕ ಅಥವಾ ರೋಮನ್ ಕಾವ್ಯದ ಮಹಾ ಸುಳ 

ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ತ್ವಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಶಕ್ತಿಯೆಂದು ಅದನ್ನು ಒಂದು 

ಕ್ಷಣಕಾಲವೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಾರತಃ ಕಡಿಮೆ ಕಸುಎನ 

ಕಾವ್ಯದ ಕಾಲಖಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕಾವ್ಯಯುಗವು ರಸ ಪರಿಣಾಮ 

ಮತ್ತು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥದ ಒಂದು ನಿಕೃಷ್ಟ ಭಾರವಿದೆ. 

ಜೀವಾಳದ ರಕ್ತಚಲನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತ್ವದ ಸುಸ್ಥಿತ 

ಪ್ರಮಾಣತೆಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದರ ರೂಪು ರೀತಿಯ ಮೊತ್ತವೂ ಸಾಕಷ್ಟು 

ಪರ್ಯಾಪ್ಪವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಹಾ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನು ಜೀವನದ ತನ್ನ ಅದ್ಬುತ 

ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ, ಅವನ ಕಾವ್ಯಮಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುವ ಮೋಡಿಯಿಂದ ಈ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮೂರ್ತಿಕರಿಸಿದ ಆ ಇಡಿಯ 

ಯುಗವೆ ಅವನ ಅಸ್ಪಿತ್ವದಿಂದ ಬೃಹದಾಕಾರ ತಾಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಹತ್ತಿರದ ನಿಸ್ತೇಜ 
ಬಿಂಬಗಳು ಅವನ ವೈಭವದ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು 

ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ತಾವು ಇದ್ದುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಡಗರದ ಬೆಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. 
_ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನು ಒಂದು ಅಪವಾದ, ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪವಾಡ; ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕೂಲ 

ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಆತ ತಾಳಿ ಬಾಳಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ 

ಕಲೆಗಳು ಎಪುಲವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅವನ ಯಾವುದೇ ಇಡಿಯ ನೋಟದಲ್ಲಿ 

ಅವನ ಪ್ರಕಾಶದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಪೆನ್ನರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಲೊೋ 

ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕವಿಗಳು- ಅಂತಿಮ ಅಪಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೂ ಆವರು ಮಿಗಿಲಾದವರು. 

ಅದರೆ ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿಕೆ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಆ ಯುಗದ ಉದ್ಧರಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ 

ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ತಗ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಎತ್ತ ರದಿಂದಲೇ' ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ 

ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹಲವು ದುಶ್ಚ ಗಳೂ ದೋಷಗಳೂ ಗಂಭೀರ ಗಂ ಇದ್ದವು. 

ಅವುಗಳನ್ನು `ಅವರ ಕೃತಿಯು “ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎತ್ತಿ 

ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಈ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಸುವರ್ಣವು 
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ಅನೇಕ ಸಲ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದ್ದು ಇಡಿಯ 

ಕಲಾತ್ಮಕ ಒಟ್ಟಂದದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಅಪರೂಪವೇ. ಅದು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಮಿಶ್ರಧಾತುವಿನ 

ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮಾನವೀಯ ಸತ್ವದ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದ 

ಫಸಲಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಛೈಯ ಚಿನ್ನದ ಹುಡಿ ಹರಡಿರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. 

ಎಲಿರಭೂಬೆಥ ಯುಗದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಈ ದೋಷವು ಆ ಯುಗದ ಹಿರಿಮೆಗೆ 

ಮುಖ್ಯ ಹೇತುವೆಂದು ಬಡಿವಾರಪಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು ಆ ಭಾಗದ್ದೇ-ನಾಟಕ ವಎಭಾಗದ್ದೇ- 

ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವೂ, ಪ್ರಧಾನವೂ ಆಗಿದೆ. ಶೇಕ್ಷಪಿಯರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಲೊರನ್ನು ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಎಲಿರುೂಬೆಥ್ ನಾಟ್ಯಕೃತಿಗಳು 

ನೆರವೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವೂ ಉದಾತ್ತವೂ ಆಗಿರುವದಕ್ಕಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 
ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಬಾಳಿನ ಕಸುವುಳ್ಳ ಪ್ರಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವುದೂ ಅದನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ 

ಇಡಲು ಶಕ್ಕವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲವೆ ಶ್ರೀ ಕರಿೀನ್ಸರ ಪದವನ್ನು 

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಾದರೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಧೂಳಿ ಹಿಡಿದ ಅಮರತೆಯನ್ನು 

ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ-ಇದೂ, ತೀರ ಈಚೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕುರಿತು ಎದ್ವಾಂಸರೂ 

ವಿಮರ್ಶಕರೂ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೋ ಮೂವರೋ ಗಣ್ಯ ಲೇಖಕರು 

ಅದರ ಮೇಲೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕರೆದಾಗಲೂ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಆ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಗುಣಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಕಾಣುವ ಗುಣಗಳುಂಟು. 

ಎಲಿರೂಬೆಥ್ ಯುಗದ ನಾಟಕಕಾರರು ಆತ್ಮ ಎಶ್ವಾಸವುಳ್ಳೆ ಸುಪುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಗುಣದ 

ಮಂದಿಯಾಗಿದ್ದರು; ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳವರು. ಅವರು 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಭಾಷೆಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಭಾಷೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ 
ಸೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಮಂದಿ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು. "ಏನೋ ಹೊಸ ಸಂಪನ್ನ ವಾದ್ಯದಂತೆ 
ಉಪಯೋಗಿಗಸುತಿದ್ದರು. ಧಾರಾಳವಾಗಿ, ಕುತೂಹಲದಿಂದ, ಉಲ್ಲಾಸಗೊಂಡು, ಅಜರ 
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೂತನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾಹಗೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುತಿದ್ದರು. 

ನಾಟ್ಯ- ರೂಪಕದ ಪ್ರಥಮ' ಘಟಕಗಳೂ, ನಾಟ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಶಕ್ಕವಾಗಿಸುವ 
ಮನೋವೃತ್ತಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಗುಣಗಳೂ ಆ ಯುಗದ! ಸಾಹಿತ್ತ್ವಿಕ 
ಸತ್ವ ಚೇತನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದವು. ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ. ತ್ರ 
ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅವನ್ನು ಉಪ ಪಯೋಗಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಾಣಮಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಚು ಫಾ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 
ರಾಶಿಯನ್ನೇ ಅತಿ ಸೆ ಸ್ವೈರವಾಗಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಗುಣ, ಹುಲುಸಾದ 
ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಬಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಗದ್ಯದಲ್ಲೂ _ ಪದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಕೌಶಲ, 
ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯಾಕೃತಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಭಾವಾವೇಶದ ಭಾಷೆಯನ್ನು 
ಇಟ್ಟು ಅವರು ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೀರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದ್ದಿರೂ, ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾವು 
ಜೀವಂತ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳಿಂಬಂತೆ ಅಭಾಸ ಹುಟ್ಟಿಸುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆಯ' ಅಂತವನ್ನು 
ಪಡೆದು ಸುಟೆಯಾಗಿ ನಡೆದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನೈಪುಣ್ಯ- ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು ಮತ್ತು, 
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ಬದುಕಿನ ಮತ್ತು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳ ಅರ್ಧ ವಾಸ್ತವ, ಅರ್ಧ ರೂಮ್ಯಾ ಟ೦ಟಕ್ 
ನಿರೂಪಣೆಯತ್ತ "ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಲವಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ 
ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉ। ಭಾವಿಸುವ, ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ 
ಪ್ರಾಣಮಯ ಕಾಕ ಸಾಹಸ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 
ಲವಲವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಣು ್ವಂಬುವ ಆಸಕಿ ಯುಳ್ಳ ಕಾಲವು ಅದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃತಿಯು 
ಈ ಹೊಸತನ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನದ: ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂದಾದ ನಾಟ್ಯ- ಕಾವ್ಯವನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೇವಠ ಸಾಕು- ಎಂದು ಅನಿಸಬಹುದು; ಮತ್ತು ಹಭಡಿಶಂಯಯ 

ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಿಲ್ಲವಾದರೆ, ನಾವು ಎಲಿರುೂೂಜಥ್ನ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೈ ಪ್ರಧಾನ 
ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಗ್ರೀಕ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವದೇ ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದ್ದೂ 
೪38 ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮುಿಪತನಕ 
ಬದುಕುಳಿಯುವ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಾಲುವವು. ಇವು 
ತಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಹಿರಿದಾದ ನಾಟಕಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಾಲವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಬೇಕು. 
ಅದು ನಮಗೆ ಶೇಕ್ಬಪಿಯರನಲ್ಲಿ, ರ್ಯಾಸಿನ್, ಕಾರ್ನೇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೊಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 
ಕಾಲ್ವಿರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಗ್ರೀಕ ನಾಟಕಕಾರರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಕಾರರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ 

ಇತರ ಎಲಿರಭೂಬೆಥ್ನರು ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತ ನಾಟ್ಯ-ಕವಿಗಳೂ, ಸೃಜನಶೀಲರೂ 

ಆಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸಮರ್ಥ ಲೇಖಕರೂ ನಾಟಕಕಾರರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಎಪ್ಪೇ ನೈಜವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಸುವಿನಿಂದ, ಎಪ್ಪೇ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಆಗಿರಲಿ, 
ಬರೆ ಬದುಕು, ಕ್ರಿಯೆ, ಮತ್ತು ಭಾವಾವೇಶಗಳ ನಿರೂಪಣೆ-ಮಂಡನೆಯಿಂದ 

ನಾಟಕ-ಕಾವ್ಯವು ಬಾಳಿ ಉಳಿಯಲಾರದು. ಅದರ ಉದ್ದೇಶವು ಅದಕ್ಕೂ ಹಿರಿದಾಗಿದೆ. 

ಮತ್ತು ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶತ್ರುಗಳು ಇನ್ನೂ ದುರ್ಧರವಾಗಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ 
ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಪಪತ್ರಿಕ 
ದರ್ಶನವೂ, ಆ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ವಾಚ್ಯವೋ ಸೂಚ್ಯವೋ ಆದ 

ಒಂದು ಧೋರಣೆಯೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದರ ಬಾಹ್ಯ ಉಪಕರಣವಾದ ಜೀವಂತ 

ಮಂಡನೆಯು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಸಾಮರಸ್ಯಗೊಂಡು ಹೊಮ್ಮ ಬೇಕು; ಅದು 

ಶೇಕ್ಷಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ. ಯಂತೆ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗ್ರೀಕರಲ್ಲಿಯಂತೆ, 

ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಂಕಲ್ಪದ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಸೋಪಪತ್ರಿಕ ದರ್ಶನವೂ 

ಧಾರಣೆಯೂ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮಾದರಿಗಳ ಅಂತರಿಕ 

ಕಾ ಅಥವಾ ಅದರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಂತರಿಕ ಜೀವನದಿಂದ, ಮಾತಿನ 

ಕಾಸವು ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಕಾಸ ಕ ಒಯ್ಯುವದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಡಿಬರುವಂತೆ 

ತಾಚಾ ಮಾತು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನವು; ಏಕೆಂದರೆ, ಕವಿಯು 

ಅದರೊಳಗಿಂದಲೇ ಆತ್ಮದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಸುತ್ತಾನೆ; ಬಾಹ್ಯಕ್ರಿಯೆಯೂ 

ಘಟನೆಯೂ ಬರೆ ಎರಡನೆಯ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಆದರೆ ಸಾರತಃ ಕಡಿಮೆ, ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 

ಇಳಿಸಲು ಬರುವಂತಹದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಆದರಿಂದ ಅಂತರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ 
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ಕಾಣುವಂತೆ ಮೈವೆತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಾ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ 

ಸಂಕಲನವೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನೋಧರ್ಮದ್ದು ಮತ್ತು 

ಬಾಹ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು, ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊತ್ತದಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ಮತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವ 

ಘಟನೆಯು, ಅದು ಎಪ್ಟೇ ಅಬ್ಬರ ನಿಬ್ಬರದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲವೆ 

ಪೂರ್ಣತೆಯ ಅವಸ್ಥಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಕಟವಾಗಿ 

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾಟಕೀಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬಿಯಾದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆಯ್ಸೆ, ಆತ್ಮ-ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ 

ಮಾತು-ಮಾತಿನ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಿಯೆ-ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಬಂಧ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಿದ್ದಷ್ಟೂ 

ಅನಿವಾರ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಚೆನ್ನಾ ದದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ವಿಕಾಸದ ಇಡಿಯ ಸತ್ಯವು ನಮಗೆ 

ಮನದಟ್ಟಾಗುವುದು ಹಾಗೆಯೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಾರಭೂತ ಉದ್ದೇಶವು ಒಂದೇ ಒಂದು 

ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾವದೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ೇವೆ: 

ಎಶ್ವಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಅಂಶವು ಮಾನವನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುವುದರ ಕವಿಕಂಡ 

ದರ್ಶನವೇ ನಾಟಕವು. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕವಿ ಪಡೆದ ಕರ್ಮದ ದರ್ಶನ. ಇದು ಆ 

ಶಬ್ದದ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಬಹಳ ಮಣಿಬಲ್ಲ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತುದಿಗೆ ಅದು 
ಎಶ್ಚಿಲಿಯನ್ "01858011 081160" ""ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು 

ಭೋಗಿಸಲಿ'' ಎಂಬುದರ ಕಾವ್ಯಮಯವಾದ ಅನುವಾದ ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆ 

ಯಾಗುವುದು; ಇದು ಹೊರಗಿನಷ್ಟೇ ಒಳಗಿನ, ಗಂಭಿರದಷ್ಟೇ ಸುಖಕರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ 

ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು ಮನೋಮಯವಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರಾಣಮಯವಾಗಿರಲಿ, ಅದು 
ತನ್ನ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕೊನೆಗೆ ಬರುವುದು ದುಃಖ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿರಲಿ, ಅದು 

ಕೊನೆಗಾಣುವುದು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಪಡೆದ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯ 

ಮತ್ತು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿ-ಆ ನಿರೂಪಣೆ ನಾಟ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 

ರುದ್ರಎರಲಿ, ರಮ್ಯವಿರಲಿ, ರುದ್ರ- ರಮ್ಯಗಳ ಕಲಬೆರಕೆಯಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತ 

ನಲ್ಲತೆಯಂತಿರಲಿ, ಪ ಶರ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 

ಮಹಾನಾಟಕಕಾರರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ.. ಇಡಿಯ ವಿಶ್ವಸಾಹಿತ್ಯವು ನಮಗೆ 
ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿದಿಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಕಾವ್ಯದ ಹುಟ್ಟು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಭಾವ 
ಗೀತಕ್ಕಿಂತ, ಅದರ ಹೆಚ್ಚು ಸಾದಾ ಸಂಗತಿಯಾದ ಕಥನ ಕವನಕ್ಕಿಂತ, ನಾಟ್ಯ-ಕಾವ್ಯದ ಕಠಿಣ 
ಏಕಾಸಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಒಯ್ಯುವದು ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಕಿನದಾಗಿದೆ. 

ನಾಟ್ಯಕಾವ್ಯದ ಕಾಲಖಂಡದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿಯ ಈ 

ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೂ ದು ಬೇರೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದೂ ಅಥವಾ 
ಅಂತಃಪೆ ಕ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಆಚರಣೆಗೆ. ತಂದದ್ದು ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ, ಆದರೆ 
ಸ ಇಸಿ ಬಾನ ಯುಗದ ನಾಟಕ-ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ. ಅಭಾವವೇ ಇದೆ. 
ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯೇ ಇರುವುದೇ ಆದರೆ, ಅಪರೂಪವಾಗಿ, ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು 
ಒಂದು ರೀತಿ ಆಕಸ್ಥಿಕವಾಗಿ- ಅಪಘಾತದಂತೆ. ಶೇಕ್ಷಪಿಯರ ಸ್ವತಃ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು 
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ಕಲಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಶಕಿ ಕ್ಷಿಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡುದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹೇಗೋ ಊಹಿಸಿ ಅಥವಾ 
ತನ್ನ 'ಪ್ರತಿಭಯ ರೂಪಿಸುವ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟರಬೇಕು. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಈ 
ಸೋಪಪತ್ರಿಕ ದರ್ಶನದ ಬೆಳಕೇ ಇಲ್ಲ; ನಾಟ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಸುಖಾಂತ, 
ದುಖಾಂತ ಎರಡೂ ಕೃತಿಗಳು ಬಲಾತ್ಕಾರಿಯಾದ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಾಯಗಳು. ಇಂಥ ನಾಟಕ 
ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆವಿ ಏನೂ ಅರ್ಥೈಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ರೀತಿ, ಭಾವಾವೇಶ, ಜೀವಿತಗಳ 
ಬಾಹ್ಮ ಮಂಡನೆ, ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಸುವು ಮತ್ತು ಹೊರಮೊಗವಾಗಿ ಹೊಮ್ಮುವ ಮಾತುಗಳಿಂದ. 
ಅದು ಏನೇನೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ದುರಂತ ಅಂಶವು ಅಸಮಂಜಸ; 
ಸುಖಾಂತ ಅಂಶಕ್ಕ, ಭಾವದ ವೈಶಾಲ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳ 
ಸಹಜೀವನವನ್ನು ತಿಂ ಸಮರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶೇಕ್ಷಪಿಯರ ಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಕಲಾತ್ಮಕ 
ಜೋಡಣೆಯು. ಇಲ್ಲದೆ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕಲಜಿರಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ 
ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸವೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದುಡಿಯುವ ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಅಲ್ಪ. 
ಅದರೆ ಅವರು ಮಾನವಜಾತಿಯ ಆಗಂತುಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು 
ನೂಕಾಡುವವರು. ಬರೇ ಬಾಳಿನ ಕಡಲ ತೆರೆಗಳು ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು 

ಹೋಗುವಂಥಾ ಅಸ್ಥಿರತುಣಕುಗಳು. ಭಾ ರೂಪವೂ ಮಾತು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳ 

ಪರಂಪರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.* ಒಂದು ಕಥೆಯಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 

ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಉಗ್ರ ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಸುಖಕರವಾದ ಕೊನೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಬರುವುದು 

ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವೆಂದಲ್ಲ. ಕಥೆಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕೊನೆ 

ಇರಬೇಕೆಂದು. ಅದು ದುರಂತವಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೋಟದ ಸದ್ದಿನ ತುದಿ. 

ತಮ್ಮ ಈ ಸಾರಭೂತ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಕವಿಗಳು ಘಟನೆಗಳ 

ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ರಾಶಿ ಒಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆವೇಶಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 

ಅತಿರಂಜಿತವಾದ ಮಾತು ಮತ್ತು ಭಾವಾವೇಶದ ಆಫಾತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ 

ನಡೆಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕಸಲ ಆ ಭಾವಾವೇಶವನ್ನು ಥಳಕಿನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ 

ಚಿಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಪರೀತ ತಿಣಕಿ, 

ಆಯಾಸಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಹೇಗಾದರೂ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಯಾಗಿ 

ಹಿಗ್ಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಳಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಾಸಿಯೊಟ್ಟಬೇಕೆಂದು 

ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಬಲವಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು 
ಪರವಶಗೊಳಿಸುವಂತೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, ಮನೋರಂಜಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, ವೇದಕ . 

ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, ಕ್ರೌರ್ಯ- ಭಯಾನಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ರಾಸಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು 

ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನರಮಂಡಲದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ, ಕೆಳಮಟ್ಟದ 

ಭಾವನಾಮಯ ಜೀವಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಟ್ಟಲು ನೋಡುವರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ 

ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಒಂದು ಅಪವಾದ. ಅವನಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ 
ಅವನ ಪ್ರಯೋಗಾಚರಣೆ ಭಾರ. ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿರಹಿತ. ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲಾವಿದನಿಗಿಂತ ಪರಿಪುಷ್ಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ 
ಕಸಬುಗಾರನ ಕೆಲಸ. 
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ಎತ್ತರದ ಬೌದ್ದಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಆಹ್ವಾನದಿಂದ ಅವರು ಮುಟ್ಟಲಾರರು. 

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಕಾಸವು ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿಅಲ್ಲ. ನಾಟಕೀಯವಾಗಿಯೇ-ರಂಗದ 

ರಂಜನೀಯತೆಯಿಂದಲೇ-ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸತ್ವವೂ 

ಮನೋಧರ್ಮವೂ ನಿಜವಾದ ನಾಟ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಾಗ್ರ ಸಂಗೀತ ರಂಗಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ್ದಾ ರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಮೂಲಗಾಮಿ ನಾಟ್ಯ ಜೇ ಗಳಿಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಜ್ರ ಸಂಪತ್ತಿ ನಿಂದ 

ಪರಿಮಾರ್ಜನೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಂ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೂಪ- ರೀತಿಯ 

ಗುಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯದ ತಿರುಳಿಗಿಂತ ತೋರಿಕೆಯ ಆವಿರ್ಭಾವವೇ 

ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುತ್ತದೆ- ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಪೀಲೆ ಮತ್ತು ವೆಚಸ್ಟರರ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು 

ಸೊಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆ ಕೆಲವು ಅಪವಾದಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೃತಿಗಳ ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾವ್ಯಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದ ನಿರೂಪಣೆ; ಅದಕ್ಕೆ 

ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುವ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ, ಕಾವ್ಯಮನೋವೃತ್ತಿ ಯ ಬಲವಾದ ವ್ಯಾಪಿಸುವ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವು. ಏಕೆಂದರೆ, 

ಈ ಕವಿಗಳ ಎವೇಕಶೂನ್ಯ ಪ್ರಶಂಸೆಯು, ಭದ್ರವಾದ ನಾಟ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಗುರಿಯ 

ನ್ಯಾಯ್ಯವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ನೋಟವನ್ನು ತೀರ ಹೊರಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲವೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಲು 

ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮಾದರಿಯ ಸಾಂಸರ್ಗಿಕ ಆಭಾಸಗಳ ಅನುಕರಣವು, ಮುಂದಿನ 

ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪತ್ತಿಯ ಕವಿಗಳ ನಾಟ್ಯ ರೂಪಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪರಿಣಾಮಗೇಡಿತನಕ್ಕೆ 
ನಿಜವಾದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನಾಟ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಒಲವುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸು, ಬ್ರೌನಿಂಗ್ನಂಥ 

ಸೃಷ್ಟಾರನು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ನಾಟಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪಡೆದ 

ಅಪಯಶಸ್ಸನ್ನು ಇದು ಸೃಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಎಲಿರುೂಬೆಥನ್ ನಾಟಕಕಾರರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಲೋ ಒಬ್ಬನೆ ತನ್ನ 

ಒಡನಾಡಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಅವನ ಬಲಿಷ್ಠವೂ ವೈಭವಶಾಲಿಯೂ 

ಆದ ಕಾವ್ಯದ ಸೆಲೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಲು 

ಹೊರಟರುವೆನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತು-ಎಂಬುದರಿಂದ. ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೇ ನಾಟಕದ ಕಲ್ಪನೆಯ 
ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹಿಡಿತವಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಗುರಿಯ ಅರಿವು 

ಇದೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ನಾಟ್ಯಕಲೆಯ ಮೇಲ್ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಭದ್ರವಾದ ಗುರಿಯು, 
ಕ್ರಿಯಾಸಕ್ತವಾದ ಮಾನವೀಯ ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ಮವು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 
ಎಂಬುದು ಅವನು ಬಲ್ಲನು. ಬಾಳಿನ ಮೇಲೆ ಏರಿಬಿದ್ದ ಮಾನವೀ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ 
ನಾಟಕವನ್ನು ಅವನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಹಂಕಾರಿಯೂ ಅಸುರಿಯೂ ಆದ 
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ, ಮಹಾಶತ್ರುವಾದ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಬಲಿಯಾದಾಗಲೇ ಕೊನೆಗೆ, 
ವಿಜಯಿಯಾಗುತ್ತದೆ; ಅಥವಾ, ತನ್ನ ಹಿಂಸಾಮಯ ಬಲವೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ 
ಶಕಿ ಕ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನನ್ನು ಮುರಿದು ಕೆಡುಹಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದುರಂತ 
ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು 'ಉನ್ನತವೂ ಯೋಗ್ಯವೂ ಆದ ವಸ್ತುವು. ಮತ್ತು ಅವನ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬಣ್ಣ 
ತುಂಬಬ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ ಶೈಲಿಯು ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸ ಚಿನ್ನಾ ಗಿಯೇ ಒಗ್ಗುತ್ತದೆ. 
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ಆದರೆ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಮಾರ್ಲೋನಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ 
ನಾಟನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ 'ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ 
ಇಕೆ ಜಾಗ್ರತಿಯ ಜೀವದುಸಿರು ಆತ ಕೊಡಲಾರ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಕಥೆ 
ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಬಾಹ್ಯ ರೀತಿಯಂತೆ, ಅವನು ರಚಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು, 
ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಪುರುಷಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳನ್ನು 
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಣ್ಣ ತುಂಬುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ 
ಶಿಲ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ ಜೂ ಒಳಗಿನಿಂದ ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ 
ಮಾಡುವುದೇ ಇನ್ನೂ ಕಾವ್ಯದ ಅಥವಾ ನಾಟ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಿಯದಾದರೂ, ನಿಜವಾದ 
ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ರಚನೆಯ ಅಪರಿಹಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಲೆಯೂ 
ಇಲ್ಲ. ಅವನ ದುರಂತ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ, ಅವನು ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಗಳನ್ನೂ ಅವರ 

ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೂ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜೀವಾಳದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, 'ಅದೂ, 
ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಕೃತಿಯಾದರೂ, ಮೇರುಕೃತಿಯ ಮಹಿಮೆಗೆ ವಳ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. 

ಎಲಿರುೂಜೆಥ್ ಆಜ್ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಅವನು 'ತನ್ನ 
ವಸ್ತುವಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಸರಳತನಕೂ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಇರಕಿನ ತೀವ್ರ ತೆಗೂ ಇಗ್ಗದ ಸಂಕೀರ್ಣ 

ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಆ ಅರೆ - ಬಾರ್ಬಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕರಿಗಾಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತೀರ ವಿಸಂಗತವಾದ ರುಚಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು. 
ಆ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಅದರ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಲಿ, ಅದರ ಪಾತಳಿಗೆ ಎತ್ತಲಾಗಲಿ ಅವನಿಗೆ 
ಸಾಕಷ್ಟು ಮಣಿಬಲ್ಲತನವಿದ್ದಿಲ್ಲ ವಸ್ತುತಃ ಮಾರ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟು ನಾಟಕಕಾರನೇ 

ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಭಾವಗೀತಿಕ ಕಥಕ ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ್ದು. ತನ್ನ ಈ 

ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಸೀಮಿತನಾಗಿ ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಿಡಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಮುಗಿತಾಯದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯೋದ್ದೇಶವನ್ನು 

ಪ್ರಕಟಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದನು. ಅಂಥಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತಾತ್ಥಕ ಒರೆತವೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ 

ಸಂಸ್ಪರ್ಶವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿಯೇ ನಾಟಕದ ರೂಪದೊಳಗಿಂದ ಸ್ಟುಟಗೊಳ್ಳುವುದು. 

ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನೊಬ್ಬನೇ ಏಕಮೇವ ಮಹಾ ನೈಜ ನಾಟ್ಯಕವಿಯಾಗಿ ತನ್ನ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಒಡೆದೆದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ 

ಒಬ್ಬನೂ ದೊಡ್ಡ ದಂಡಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಾನೇಕ ಜನ ಈ 

ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ 

ಪೋಷಕವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ತನ್ನ ಸತ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಗುಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೇವಲ ಅನನ್ಯ 

ಅದ್ವಿತೀಯನಾಗಿ ಒಡೆದು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಸಮಕಾಲೀನರು ಅವನನ್ನು 
ಕೇವಲ ಬಹಿರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಅದೇ ಬಾಹ್ಯ ರೂಪ-ರೀತಿ, 

ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಸರಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನಗೊಳಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ 
ಬೇರೊಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಮೂಲ್ಯವನ್ನೂ ಕೊಡುವ ಅವನ ಅಂತರಿಕ ನಾಟ  ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ. 

ಮತ್ತು ಅನಂತರದ ರೊಮ್ಯಾ ಟಿಕ್ "ನಾಟಕವು ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನ ಪೆ ಕ್ರೀರಣೆಯನ್ನೂ 
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ಸಂಸ್ಪರ್ಶವನ್ನೂ ಅನುಕರಿಸಲು ಬಲವಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದೇ ಪ್ರಕಾರದ 

ಕಾವ್ಯಮಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ 

ಭಿನ್ನವಾದ ಒಳಗಿನ ನೈಜ ತಂತ್ರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದು ಬದುಕನ್ನು 

ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಅದರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪೋಷಿಸಿ 

ಅದನ್ನು ಮಾಮೂಲಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಉಜ್ವಲವೂ, ವರ್ಣಮಯವೂ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೂ 

ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಹೆಣಗುತ್ತದೆ. ಶೇಕ್ಷಪಿಯರ ಅಂತಹದೇನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 

ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಅಪರೂಪವಾಗಿ, ಆರಂಭದ ಅನುಕರಣಪರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 
ಉತ್ಸ್ತುರಣವಿಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಾಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಕೈಹಾಕುವದೂ 

ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯ ಬಾಣ ಬಿರುಸುಗಳ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವದೂ 

ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬಾಳೇ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಅವನ 

ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಪುರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹವಣಿಸಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನೊಳಗೇ ತಾನು ಅದರ. 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅದರ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ. 
ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವು 

ವಾಸ್ತವವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದಲೇ ಅವನು ಅವುಗಳ ಸೂಚನೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. 

ಈ ಸಮುದಾಯವು ಜೀವಂತ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ದೊಂಬಿ- ನೆರವಿ; ಆವಿಷ್ಕಾರಕ ಮಾತಿನ ಬಹು 

ವರ್ಣದ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನದ ಅಕುಂಠಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿ ಒಯ್ದದ್ದು. 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನ ನಾಟ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೌದ್ದಿಕ ಉದ್ದೇಶ, 

ರಸಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ ಪ್ರೇರಣೆ, ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 

ಅದು ಜೀವನದ ಬಹುಗುಣ ಕಾವ್ಯಮಯ ದರ್ಶನದ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಸೃಜನದ 

ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜೀವಶಕ್ತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ 

ಕೇಂದ್ರವಿಲ; ಅದರ ಚೈತನ್ಯಶಕ್ತಿಯ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ನಿಲುಕದಂಥ ಕಾರ್ಯವು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ 

ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಿದುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಮನ್ವಯವಿಲ್ಲ; ಮಾನವ ಮತ್ತು 

ಅವನಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿಸರ್ಗದ ಜೀವಸತ್ವ - ಇವುಗಳ ಐಕ್ಯದ 

ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ತಾನೇ ತಾನಾದ ಕೇವಲ ಜೀವಸತ್ವದ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ 

ಆನಂದವೇ ಶೇಕ್ಸಪಿಯರನು. ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು 

ಅದು ಕಾವ್ಯಮಯ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಅವತಾರತಾಳುತ್ತದೆ. 

ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಪರಿಮಿತಿಗಳೂ-ಇದೀಗ ಅವನ ಪರಿಮಿತಿಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ಮಾತಾಡುವದು ಕ್ಷಮ್ಯವಾಗಬಹುದು- ಅವನನ್ನು ಕಾವ್ಯವಾಣಿಯ ಉಊಡದ್ಗಾರಕ್ಕೆ 
ಪ್ರೇರಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯ ಈ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಅವನು "ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ, ಓಬ್ಬ 
ಕಲಾವಿದನಲ್ಲ. ಕಾವ್ಯಮಯ ವೈಚಾರಿಕನಲ್ಲ, ತಕ ಅಂಥ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. 
ಅವನೊಬ್ಬ ಮಹಾ ಶತ ಸೃಷ್ಟಾರ. ಮತ್ತು ಉತ್ಕಟವಾಗಿ, ತನ್ನ ಉಕ್ಕಂದದ ಉಬ್ಬರದಲ್ಲಿ 
ಉದ್ರೆ ಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೂಪಣವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆದು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಸಮರದ್ರು 
ಸಾರೂಪ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ-ಏಕೆಂದರೆ ಸಮರೂಪ ಸಂಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವ 



79 
ಇಲ್ಲ - ಹಾಗೆಯೇ ನಯವಾದ ಚೆಂದವಾದ ಸಂವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲ; 
ಆದರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ, ತನ್ನ ಹಲವು ಸಡಿಲಾದ ಸಂಚಲನಗಳ 
ಒಳಹೊಂದಿಕೆಯ ಛಂದೋಬಂಧಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟದ ಸುಗಮ ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ 

ಯಶಸ್ವಿಯೂ, ತೃಪ್ತಿಕರವೂ ಆದ ದೃಶ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಸಂದಣಿಸುವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ 
ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವನು ಕಾವ್ಯಮಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅದ್ಬುತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. 
ಆದರೂ, ಎಚಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚಾರ 
ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ರೀತಿಯೂ ನಿಜವಾಗಿ ಕವಿಯು ಜೀವನದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ 

ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ; ಜೀವನವೆ ಅವನೊಳಗಿಂದ ವಿಚಾರಮಗ್ನವಾದಂತೆ, ಅನೇಕ 

ಮುಖಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ್ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳ 
ಸಮೃದ್ಧ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ, ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಬೌದ್ಧಿಕ ದರ್ಶನದ ಯಾವುದೆ 
ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆದರ್ಶದ ಇಲ್ಲವೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ 

ಫಲಿತಾಂಶದ ಉನ್ನತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಮಾನವೀ ಚಾರಿತ್ರದ ಅವನ 

ವಿಕಾಸವು ತನ್ನ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 

ಅದು ಹೊರಗಿನ ಚಾರಿತ್ರ, ಭಾವಾವೇಶ, ಕ್ರಿಯೆಗಳೊಳಗಿಂದ ಕಂಡ ಮಾನವೀ ಆತ್ಮವು, 

ಪ್ರಾಣಮಯ ಆತ್ಮವು. ಅದು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆತ್ಮವೂ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆಳದ ಚಿದಾತ್ಮವೂ 

ಅಲ್ಲ. ಮಾನವ ಸತ್ವಚೇತನೆಯ ಅತಿ ಆಳದ ಸತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಕೆಲವೊಂದು 

ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಛಾಯೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ, ಬಣ್ಣದ 

ಗಾಜಿನೊಳಗಿನ ಅಂಶಿಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ, ಹೊರತು ಅವುಗಳ ಸ್ವಂತದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. 

ತನ್ನ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನು ಎಂದಿಗೂ 

ಜೀವನದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂಬದಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು 

ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವುದು, ತುಡಿಯುವದೆಂಬುದನ್ನೂ ಆತ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರೊಳಗೆ 

ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವ ಆವ್ಯಕ್ತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯ, ತನ್ನ 
ಎರಡೋ ಮೂರೋ ದುರಂತ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆಣಗುತ್ತಿ ರುವಂತೆ 

ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಗಲೂ ಅವನು ನೋಡುವುದು, ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಜೀವಶಕ್ತಿಯ 

ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು. ಅದನ್ನು ಅವನು ಒಂದು ಜೀವಂತ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ 
""ಮ್ಯಾಕ್ಬೆಥ್'' ದಲ್ಲಿಯಂತೆ ಮಾನವೀಕ್ರಿಯೆಯ ಹಿಂದೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲವೆ ““ಕಿಂಗ್ 
ಲಿಯರ್''ದಲ್ಲಿಯಂತೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಮಾನವೀ ಪಾತ್ರದ ದುರಂತ ದುರ್ದಮ್ಯ 

ಭಾವಾವೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅವನದು ಬರೇ ಬಹಿರಂಗದ ಕ್ರಿಯೆಯ 

ನಾಟ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬದುಕುತ್ತದೆ. ಅದೂ ನಮ್ಮ ಹೊರಬದುಕಿಗಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ, ಇದು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಾಕೃತಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟುರನೂ ಸ್ರಷ್ಟಾರನೂ ಆದ 'ಎಿರಾಟ್' 

ಅಲ್ಲ. ಇದು ""ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ'' ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಕನಸುಗಳನ್ನು 
ಕಾಣುವಂತಹದು. ಅರೂಪಾಕೃತಿಗಳೊಳಗಿಂದ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿ ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ತನ್ನ 

ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನೇ ನೋಡುವಂತಹದು. ಬೇರೆ, ಯಾವುದೆ ಕವಿಗಿಂತ ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನೇ ಆ 
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ಶೀಘ್ರಕೋಪಿ ಖಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಪೌರಾಣಿಕ ಪವಾಡ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೇ 

ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ದರ್ಶನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಶೇಕ್ಷಪಿಯರ್ 

ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು, ತನ್ನ ವಾಸ್ತವ ಘಟಕಗಳೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಅಕ್ಷರಶಃ 

ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದ್ಬುತರಮ್ಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ ಲೋಕವು. ಅದು ಜೀವನದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು 

ಸ್ವ ೯ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲೋಕವು. ಹೊರತು ಬರೆ ಅದರ ಬಾಹ್ಯ ವಾಸ್ತವತೆಗಳ ಲೋಕವಲ್ಲ. 

ಇಲ್ಲಿ ಮಂಕಾಗಿದ್ದ ಮಂದವಾಗಿದ್ದ ತಡೆ ತೊಡಕಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿದಾದ, 
ವಿಶಾಲವಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ಕಟವಾದ ಜೀವದ ಉಸಿರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ, 

ಕೌತುಕ ಮತ್ತು ವೈಶಾಲ್ಯ ದ ವೈಪುಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಪರವಾದ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. 

ಕಾವ್ಯದ ವಿಕಾಸದ ಯಾವ ನೋಟದಲ್ಲಿಯೂ, ಶೇಕ್ಷಪಿಯರ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ಎಂಥ ಪರಿಮಿತಿಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅಗತ್ವ. ಅದರಿಂದ 

ನಾವು ಮುಟ್ಟದ ಇತ್ಯರ್ಥವು ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ, 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ, ಅವನ ಈ ಪರಿಮಿತಿಗಳು ಮಹತ್ವದವಾಗಿ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವನ 

ಗಟ್ಟಿಯಾದ ದೋಷಗಳೂ ತಪ್ಪುಗಳೂ ಅವನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ 

ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಅಸ್ಪಲಿತವಾದ ದಿವ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಲೋಪ 

ದೋಷಗಳು ಉಪೇಕ್ಷಣೀಯವೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಎಲಿರುೂಬೆಥ್ ಯುಗದ 

ಕಸುಕನ್ನೂ ಬಿರುಸನ್ನೂ ಅತಿರೇಕಗಳನ್ನೂ ದುಂದುಗಳನ್ನೂ ಸೌಮ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ 

ಅವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರವಾಹದ ಮೇಲೆ ತೇಲಿಹೋಗಿ, ಅವನ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅರೆ-ಗದ್ಯಗಂಧಿಯಾದ ಪದ್ಯದ 

ಎಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಡ್ಡ ಹರಿಯುವದುಂಟು. ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಹಾಗು ಕೆಟ್ಟ ಕಾವ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 

ಅವನು ಭ್ರಮಿಸುವದುಂಟು. ಕೆಲಸಲ ಇದು ಅತ್ಯಾಚಾರವೆನಿಸುವಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದಿರುತ್ತದೆ. 

ಅದಾಗ್ಯೂ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿವೆಯಂಬುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ 
ಅವು ಒಬ್ಬ ಮಹಾಕವಿಯ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ತಪ್ಪುಗಳು. ಅವು ವಾಚಿಕ ಪರಿಣತಿಗೆ 
ಕಟ್ಟಿಬೀಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾಟ್ಯ-ಸತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ, ತನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ 
ಕೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುವುದರ ಫಲವಿದು. ಬೇರೆ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶಕರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು 
ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ತಳ್ಳಲು ತ್ವರೆಮಾಡಬಹುದಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ಅವನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶಗಳೇ ಸರಿ- ಒಬ್ಬ 
ಮಹಾಪುರುಷನ ಕಸುವುಳ್ಳ ತಪ್ಪುಗಳಂತೆ, ಅವನ ಇತಿಮಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ, ಗಿ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಶತ್ರುಗಳು-ಉಪಾಧಿಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, 'ಅವನ ಪ್ರಭಾವಪೂಜಕರು ಇವನನ್ನು 
ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕಾಣುವಂತೆ, ಅವನು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶಕನಲ್ಲ- ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ 
ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಅವನಿಗೂ ನಿಲುಕಲಾರದ ಸಂಗತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ- ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ 
ಜೀವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ, ಇಂಥ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ, ಇಂಥ ಅಮರ 
ಜೀವಂತತೆಯ, ಅತ್ಯುತ್ಕಟ ಕಾವ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಂಥ ಮಹಾ ತೆರೆಯುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಿದ್ಧಿಯು. ಭವಿಷ್ಯತ್ತು 
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ಯಾವುದೇ ಶೇಕ್ಷಪಿಯರ ಎಂದೂ ಕಲ್ಪಿಸಿರದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತ ಹೆಚ್ಚು ಗಹನ, ಹೆಚ್ಚು 
ಆಳವೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೂ ಆದ ಜೀವಂತ ಗುರಿಯನ್ನು "ನಾಟ್ಯ ರೂಪಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ 
ಕಾಣಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ತನಕವೂ, ಅವನಷ್ಟೇ ಸಾಮರ್ಥ, ಹಿಡಿತ ದರ್ಶನದ 
ಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಅವಿಷ್ಕಾರಕ ಭಾಷೆಯ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಕಟತೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ 
ತನಕವೂ ಅವನು ತನ್ನ ಬಗಿದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೆ. ಅವನೇ ಪ್ರಪಂಚದ 
ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಯೆಂಬ ಅವನ ಕುರಿತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ 
ಆಹ್ವಾನಿಸಬಹುದು- ಅವನು ಅಷ್ಟೇನೂ ಅಲ್ಲ- ಆದರೆ ನಾಟ್ಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು 
ಮೊತ್ತಮೊದಲಿಗನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮರುಸವಾಲು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 

ಅಂದಾಗ, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸತ್ವವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು 
ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ - ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು 
ಎಲಿರಭೂಬೆಥ್ ಯುಗದ ನಾಟಕದ ಸೂತ್ರದ್ದೇ ಗೀಳು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು. ಏಕೆಂದರೆ 

ಅದು ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನ ನಾಟ್ಯರೂಪವನ್ನೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ- ಅದನ್ನು 
ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 

ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಕ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯ ದಟ್ಟ 

ಬಣ್ಣ ಗಳೊಳಗಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದ ಜೀವನ ಎಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಕಾಲದ 

ಸಜ ಕಸುಕು ಕಲ ಇಸಾ ಪ್ರಮಾದಗಳನ್ನೂ ಅವಚಿಕೊಂಡೆದೆ. ಸಯ ಕವಿಗಳು, 

ಉದಾತ್ತ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯ ಕವಿಗಳು, ನವಿರಾದ. ಕಲಾವಿದರು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರವೇತ್ತರು, 

ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಟಕ ರೂಪದತ್ತ ಹೊರಳಿದ ಕೂಡಲೆ, ಮರಣಾಂತಿಕ 

ಮೋಹದಿಂದ ಬಾಹ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ; ಅವರು ಬಿರುಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗವಿಕ್ಷೇಪ 

ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒತ್ತಡಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಬಲ್ಲ ವಿಚಾರ 

ಚಿಂತನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಟಕವೆಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಘಟನೆಯ 

ಹಾಗೂ ಭಾವಾವೇಶದ ಪರಿಪುಷ್ಪ ನಿರೂಪಣೆಯೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಅದರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನೇ ಆದರೂ, ಇದು ಅವರ ಸ್ವಂತ 

ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಂಗತ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಯೇ ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. 

ಡೈಡೆನ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರವಾಗಿ ಎಡವಿಬಿದ್ದನು. 

ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ವರ್ಡ್ಸವರ್ಥ್, ಕವಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಎಲಿರೂಬೆಥ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ತೀರ ದೂರ, 

ತನ್ನ ""ಬಾರ್ಡರರ್ಸ್'' ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೀರಿದನು. ಬೈರನ್ ತನ್ನ ಭೌತ ಗಾತ್ರದ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಸರಳ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಡಿದನು. ಕೀಟ್ಸ ತನ್ನ ""ಹೈಪೀರಿಯನ್'' 

ಅರ್ಥ ಮುಗಿಸಿ ಎಲಿರುೂಬೆಥ್ ಯುಗದ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾಟ್ಯ 

ಕಾವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವಿರಾದ ಸಾಹಿತ್ತ್ವಿಕ ರೂಪ ರೀತಿಯನ್ನು ಮರೆತನು. 

ಟೆನಿಸಿನ್, ಸ್ವಿನಬರ್ನ, ""ಅಟಲಾಂಟಾ'' ದ ನಂತರವೂ ಅದೇ ಕೊಳ್ಳಿದೆವ್ವವನ್ನು- ಆದೇ 

ಪೆಚ್ಚು- ಮಂಕು ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥತೆಯ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ 

ಸಂಮೋಹಿನೀ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದವರು. ಈಚೆಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವೊಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ; 
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ಆದರೂ ನಾಟಕ ರೂಪಕದ ಹೊಸ ಬೇರ್ಪಾಟಿಗೆ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ನಿಜವಾದ 

ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ 

ಸಂದಿಗ್ದವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಆ ಸ್ರಷ್ಟುರ ಬರುವವನೇ 

ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ 



ಪ್ರಕರಣ ಹನ್ನೊಂದು 

ಆಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಗತಿ-ಕ್ರಮ 

(3) 

ಎಲಿರುಭೂಬೆಥ್ ಯುಗದ ನಾಟಕವು ಜೀವನ ಸತ್ವದ ಚಳವಳಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ; 
ಅದರ ಉತ್ತಮತೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಜೀವಂತ ಕಾವ್ಯದ ಹಿರಿಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಥವಾ 
ಪುಟಿದೇಳಿ ತೇಲುವ, ಸಮೃದ್ಧ ಸುಂದರ, ಭಾವಾವೇಶದಿಂದ ಅತಿರೇಕಗೊಳ್ಳುವ ಇಲ್ಲವೆ 
ಮಬ್ಬುಗವಿಸುವ ಜಿಗುಟನ ಕೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲದ ಉಳಿದ ಉಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ 
ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ ಹಿಗ್ಗು, ಇಂಪು, ಸವಿ ಇಲ್ಲವೆ ಭಾವನೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಅದೇ ಸತ್ವದ ಅಕುಲವೂ 
ವರ್ಣರಂಜಿತವೂ ಆದ ಆತ್ಮವರ್ಣನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಜಿಗದ ಹಾಗೂ 

ಹರ್ಷಿತವಾದ ವಿಚಾರ ಚಿಂತನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನತನವೂ ದೃಢವೂ ಆದ 

ಬೌದ್ದಿಕ ಮೌಲ್ಯವು ಕಡಿಮೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ 

ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಿಚಾರಶೀಲ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಾರದ ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ, ಅದರ 

ಕೌತುಕ, ಸೋಜಿಗ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರದ 

ಬರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೋಜಿಗ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇಂಥ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಕಾವ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಮೋಹಕತೆ, ಕಲ್ಪನಾಮಯ, 

ಭಾವನಾಮಯ ಅಥವಾ ವರ್ಣನಾಮಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು 

ಹೆಚ್ಚು ಗಹನವಾದ ಆಶಯ ಅಥವಾ ತಥ್ಯಕ್ಕೆ ಎರವಾಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ರೂಪ ರೀತಿಯ 

ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಎರವಾಡಬಹುದು. ಈ ಗಹನ ತಥ್ಯ ಮತ್ತು ರೂಪ ಸಮೃದ್ಧಿ 

ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಕಾವ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವು 

ಮಿತವಿಲ್ಲದ ವೈಪುಲ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಹನವಾದ ಆಶಯ ಅಥವಾ 

ತಥ್ಯಕ್ಕೆ ಎರವಾಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ರೂಪ ರೀತಿಯ ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ 

ಎರವಾಗಬಹುದು. ಈ ಗಹನ ತಥ್ಯ ಮತ್ತು ರೂಪ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾತೃಕ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಕಾವ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವು ಮಿತವಿಲ್ಲದ ವೈಪುಲ್ಯದಿಂದ 

ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದ ಸತ್ವದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದ ಅರ್ಥವತ್ತತೆಯ 

ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಮಗೆ 

ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕಸಲ ಅದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಅಲ್ಲ. 

ಆ ಕಾಲದ ಎರಡನೆಯ ಗಾತ್ರದ ಕವಿಯಾದ ಸ್ಪೆನ್ನರ ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ದ 

ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವೈಪುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚು 

ಆಳದ ಅಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಲ್ಲದ ಸಾಹಸದ ಮಿತವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನ 

""ಫೇರೀ ಕ್ವೀನ್'' ( "೯೩೦೧೮ 0೦೦೧೦" ) ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸ್ಪಲಿತವಾದ ಕಲ್ಪನಾಮಯ 

ಮೋಹಕತೆಯ ಕಾವ್ಯವು. ಮತ್ತು ಅದರ ಆರಂಭದ ಎರಡು ಸರ್ಗಗಳು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ 

ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಅದೊಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ, ಕೌತುಕಮಯ ಸಂಪನ್ನ ಆದರೂ 
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ನವಿರಾಗಿ ಹದಗೊಂಡ ವರ್ಣನೆಯ, ಪ್ರವಾಹಿಯಾದ ಕಾವ್ಯಪದಾವಲಿಯ, ಮತ್ತು 

ಸೂಕ್ಷ ಒವಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಕಂಡ ಪ್ರತಿಮೆಯ ರಸವಾಹಿನಿ-ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಸ್ಪೆನ್ನರ್ನ 

ಸ್ಥಿರವಾದ ವರಗುಣಗಳು. ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಹುಟ್ಟು ರೂಪ ರೀತಿ. ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೆಚ್ಚು 

ಸನಿಹ ಸೃಜನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ, ಕಥನ ಶಕ್ತಿ ಗಿಂತ. ವರ್ಣನಾತೃಕ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು 

ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಒಂದು ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿ 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪನ್ನ ಸುದೀರ್ಫ ರಚನೆಯ ಚೆಲ್ಲುವರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿವರ 

ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ತನ್ನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ತನ್ನ 

ಪ್ರತೀಕಗಳ ಹಾಗೂ ರೂಪ ರೀತಿಗಳ ಜಟಿಲ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವೇ ಅನಿಸಬಹುದಾದ ಭಾರವನ್ನು 

ಚೆನ್ನಾಗಿಯೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಯವಾದ ಕಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮದ ಸಮಗೃತೆಯ 

ಕೆಲಮಟ್ಟಿನ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಡಿಯಾಗಿ 

ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ, ಈ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮವು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ- ಅದು 

ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಮೂಲಕವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಮಾನವಾಗಿ 

ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ; ಅದು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು 

ತೆಳುವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ - ಎಂಬ ಮೂಲಕವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು 

ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮುಗಿತಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆಯೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಿದಾಸನ 
""ಕುಮಾರಸಂಭವ'' ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ಅಥವಾ ತೀರ ಕಳಮಟ್ಟದ 

ಕೈಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಲೆ ಪರಿಣಾಮದ 

ಸಮಗ್ರತೆಯ ಪ್ರಭುತ್ವವಿದೆ; ಹಿರಿದಾದ ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹವಾದ ರಚನಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ 
ಅಲ್ಲಿದೆ. ವರ್ಜಿಲಿನ ""ಏನಿಡ್'' ಒಂದು ಬಗೆಯಫ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ 

ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯ ಕೈ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಛ ಸೋಂಕೇ ಕೆಲಸಲ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 
ನಿಲುಕಬೇಕಾದ ನಡೆ - ಇವರಡರಲ್ಲಿಯ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 
ಕಲೆಯ ಸೋಲು ಅಲ್ಲ _ದಿದ್ದರೂ-ಇದು ಹಿಳೆ 1೫, ಎರುದ್ಧ ಎಂದೂ ಆರೋಪಿಸಲಾರದ 
ದೋಷವು - ಅವಷ್ಟಂಭಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಆಯಾ ಮಟ್ಟದ 
ಸೊರಗು ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕವಿಯ ಪರಿಣತ ಕಲಾಪ್ರ ಬುದ್ದತೆ ಇಷ್ಟು 
ದೃಢವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ಸತ ಇಷ್ಟು ಪೂಹಿತನಾಶಿರೂ 
ಸುರುವಿನಿಂದಲೆ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋ?! ಸಾಮರಸ್ಯ 
ಸಂವಾದವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ, ನವಿರಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾದ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲೂ 
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪೆನ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಯದೆ ದೋಷವಿದೆ - ಕೃತಿಯ 
ರಚನಾ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಸಂವಾದಿಯಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಹ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು 
ದುಶ್ಚಟವೋ ಅಪರ್ಯಾಪ್ರತೆಯೋ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರು ಗು ಅಥವಾ 
ಬಹುತೇಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮನಸ್ಸಿನದೇ ದೋಷವು 

ಅರಿಯೊಸ್ಟೊನ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ದಾಂಟೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಇವೆರಡನ್ನೂ ತನ್ನ 
ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವುದು ಸ್ಪನ್ನರನ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅವನ ಕೃತಿಯು ಗು 
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ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಸುಂದರ "ರೊಮಾನ್ಷ' ಆಗಲಿತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತೀಕಗಳ 
ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಲ್ಲ ನೈತಿಕ ಆಶಯದ ಮಿಗಿಲಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ 
ಆಗಲಿತ್ತು ತನ್ನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕಾಯಕದ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವೆಂದರೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಿಣೀ ಕಥೆ 

ಮತ್ತು ಒಂದು ನೈತಿಕ ಪ್ರತೀಕ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿ ಕೊಡುವುದು. ಇಂತಹದೊಂದು 

ಸಂಯೋಜನೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣವೇ ಸರಿ; ಆದರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ 

ಮಹಾಕಲಾವಿದನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಹಿರಿದೂ ಸುಂದರವೂ ಆದ 
ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಇದನ್ನು ಹೋಮರ ವಾಲ್ಪೀಕಿಯರು ಪರಮ 

ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಆದರೆ ಎಲಿರುೂಬೆಥ್ ಕಾಲದ ಬೌದ್ಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶನವು 

ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರಾನ್ವಯದ ಉಪಮೆ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಜಟಲತೆಯತ್ತ ಓಡುತ್ತದೆ; 

ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನೊ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೊ ಅದರಲ್ಲಿಯ ತಿರುಳಿಗಾಗಿಯೇ ಅನುಸರಿಸಲು ಅದು 

ಅಸಮರ್ಥ. ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ತಿರುವು ಮುರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಕರಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಿಕ್ಕುಸಿಕ್ಕಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ವಿಸಂಗತಿ ವೈದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಏನೇ ನಿಜವಾದ 

ಸಂಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಲ್ಲುವತ್ತ ಅದರ ಒಲವು. ಸ್ಪೆನರ್ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅದರ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಇವೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದನು. ಅವನು 

ತನ್ನ ಬೌದ್ದಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಲನಿಸ್ಟವಾದದಿಂದ ಪಡೆದನು. ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು 

ಮಾದರಿಯ ಮಾನವೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು; ಅದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಕ ಕಥೆಯ 

ಸ್ಟುಟವಾದ ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಚಾತುರ್ಯದ ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಸಾದಾ 

ಸಂಯೋಗ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ; ರೂಪಕ ಕಥೆಯ ತಿರುವು ಒಂದೇ ಕೆಟ್ಟ 

ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ನೈತಿಕವೂ, ಧರ್ಮಪೀಠ ಪ್ರಪಂಚದ್ದೂ, ರಾಜಕೀಯವೂ 

ಆಗಬೇಕು. ಅವನ ಫೇರೀ (ಯಕ್ಷಿಣಿ) ಲೋಕದ ಡಾಕಿಣಿಯು ಸುಳ್ಳು ರೋಮನ್ 
ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚು, ಸ್ಕಾಟ್ಲಂಡದ ರಾಣಿ ಮೇರಿ-ಇವೆಲ್ಲದರ ಕೆಣಕುವ ಗಲಿಬಿಲಿಯನ್ನು 

ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾವ್ಯದ ವಸ್ತುವು ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ 
ಹೋರಾಟವಾಗಿರಬೇಕು; ಅದರೆ ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಾನವೀ ಆಕೃತಿಗಳು 

ಬರೇ ಒಳಿತು ಕೆಡಕು ಗುಣಗಳಾಗಲಾರವು. ಈ ಸದ್ಗುಣ ಅಥವಾ ಆ ದುರ್ಗುಣ 

ಆಗಲಾರವು. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಅಭಿವ್ಯಂಜಕ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳ ಪರವಾಗಿ 

ನಿಲ್ಲಬೇಕು; ಹೊರತು ಅವುಗಳ ರೂಪಕಾತ್ಮಕ ನೀತಿಬೋಧಕ ದೇಹಧಾರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. 

ಹೋಮರ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಚಿ ಕಿ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯತಃ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಆ ರೀತಿ. 

ಹಿರಿದಾದ ಕವಿಯಾದ ಸ್ಪೆನ್ಸರ ಈ ಮಾಯಿಭೂತ ಶರತ್ಹಿಗೆ ಕುರುಡನಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅವನ ಈ 

ರೂಪಕ ಕಥೆಯ ಹಿಳಿದಾದ (ಜಿಡುಕಾದ) ಹಂಜಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಹನದ ಅರ್ಥಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ 

ಒಂದೇ ಸಮನೆ ತೊಡಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗೆಡಿಸುವ ಅವಾಂತರಗಳ 

ವಕ್ರ- ವ್ಯೂಹದೊಳಗಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗೊಳ್ಳುವ ಅಖ್ಯಾನವು ಸಾಗುವುದು. ಈ ಅವಾಂತರಗಳನ್ನು 

ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಅವುಗಳ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಅಥವಾ ಜೀವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 

ಆಕರ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುವ, ಕಾವ್ಯಮಯ 
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ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಾಗೂ ವರ್ಣನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. 

ಆರಂಭದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಈ ಲೋಪಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ 

ದೋಷಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ಕಾಲದ ನಂತರ ಸದ್ಗುಣಗಳೂ ದುರ್ಗುಣಗಳೂ ಕೂಡಿಯೇ ಈ 

ಯಕ್ಷ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಅವು ಮಂಜು ಮಸುಕಾಗಿ 

ಉಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದು ಓದುಗನಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಪರಿಹಾರ-ಹಾಯನಿಸಿಕೆ. 

ಆದರೆ ಕಾವ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಭಾವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹಾಗೆ ಅನಿಸಕೂಡದು. ನಾವು ಆ 

ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಲೇಸೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಗವನ್ನೂ 

ಪ್ರತ್ರೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಬುತರಮ್ಯ ಕಥೆಯೆಂದು ಓದುತ್ತ, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅದರ 

ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೂಡುವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಹೊಂದುತ್ತೇವೆ; ಯಾವುದು ಮಾನವೀ ಆತ್ಮದ ಮಹಾ 

ನೈತಿಕ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಕಾವ್ಯವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತ್ತೋ, ಅದನ್ನು ಅದ್ಬುತ ರಮ್ಯ 

ವರ್ಣನೆಗಳ ಹಾಗೂ ಘಟನೆಗಳ ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಪಡುತ್ತೇವೆ. 

ಇಂತಹದೇ ಉದ್ದೇಶವುಳ್ಳ ಇನ್ನೆರಡು ಇನ್ನೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಕಾವ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದರ ತುಲನೆ 

ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇದರ ದೋಷವಿಲ್ಲಿದೆಯೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ""ಒಡಿಸ್ಸೀ'' 
ದುಷ್ಟ ಮಂದಿ ಮತ್ತು" ದುಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮತ್ತು ಪಂಚಭೂತಗಳ 

ಅಂಧಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇವುಗಳ ಎರುದ್ಧ ದೈವೀಶಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದ ಮಾನವೀ ಸಂಕಲ್ಪ 

ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರ *ಶೀಲಗಳ ಕದನ. ಅದರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ 

ಅಪರಿಹಾರ್ಯತೆಯಿಂದ, ಅದ್ಭುತರಮ್ಯತೆಯ ಲೋಕ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಮಾನವ ಜೀವನದ 

ಪ್ರಣಯರಮ್ಯ ಲೋಕ-ಇವೆರಡೆ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಅವು 
ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಹಾಗೂ ವರ್ಣನೆಗಳ ಸಂಪತ್ತಿ ಯೊಳಗೆ. ಸಾಮರಸ್ಯ ಗೊಳಿಸುವ ರಸೌತೃಕ 

ರಂಗನ್ನಾಗಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣವೂ 
ಯಕ್ಷಿಣೀ ಲೋಕದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅವು 
ಮಾಹಕಾವ್ಯದ ಹಿರಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವತಾರೀ ದೇವತ್ವ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯ ರ ನಡುವಿನ 
ಹೋರಾಟದ ಭವ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಅವು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ನೈತಿಕ ಮೂಲ್ಯಗಳ 
ಅತ್ಯುನ್ನತ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸ್ವರಪ್ರಸ್ತಾರದ ಜತೆಗೆ ಅರಾಜಕಕೆಚ್ಚು ತ್್ ಹಂಸ, 
ಅಧಿಪತ್ಯ ಮತ್ತು "ತಿಕ್ರಮ ಹಡಿದ. ಸ್ಥಾಪನೆ - ಇವುಗಳ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಆಳಿಕೆಯ 
ಚಿತ್ರ ವಿದು. ಪಾ "ಚಿತ್ರವು ಇಡಿಯಾಗಿ ಸ ಏಕಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ ಪ್ರಚಂಡ ಉದ್ದ 
ಎಳೆದೆಳೆದು ಒಯ್ದು ವಿವರಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಒಂದು ವಿಜಯಿಯಾದ ಸರಳತೆ, ಯಜುತ್ತ. 
ವಿಶಾಲತೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿಯು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 
ಕಲ್ಪನೆಯು ಕೇವಲ 'ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಅದ್ಭುತರಮ್ಯ ಘಟನೆ ಮತ್ತು. 
ವರ್ಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕಲ್ಪನೆ, ಬಳಕು ಅನೇಕಸಲ ತೀರ 
ಬಹಳ ತೀರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ 
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ತ್ರಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತನ್ನ, ಹೆಚ್ಚು 
ಆಳದ ಕಾವ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಅವನು ಬೌದ್ಧಿಕ ತಂತ್ರವನ್ನು 
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ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಯಂತ್ರಣಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯ 

ಜೋಡಣೆಯ ಸೂತ್ರವು ಅತ್ತಿತ್ತ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತದೆ, ಗೊಂದಲಗೆಡುತ್ತದೆ. ಅವನು 

ಸಾಧಿಸುವುದು ಒಂದು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾದ ಸಮೃದ್ಧ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯೇ ಹೊರತು 

ಐಕ್ಕವಲ್ಲ. 

ಇವು ಎಲಿರೂೂಬೆಥ್ ಯುಗದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಮಿತಿಗಳು. ಆವುಗಳನ್ನು ನಾವು, 
ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗೆಟ್ಟ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು 

ಕೂಡಲೆ ಅನಂತರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಿಲ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ 
ನಿಷ್ಠುರವೂ ಗಂಭೀರವೂ ಆದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತಿನ ತಿರುವು; ಡೈಡನ್ 
ಮತ್ತು ಪೋಪರಲ್ಲಿ ಎಲಿರಭೂಬೆಥ್ ಯುಗದ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆ 
ತೆತ್ತು ಅದರ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪತನದ 
ತಿರುವು-ಇವೇ ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಅಂಶಗಳು. ಮಿಲ್ಬನ್ನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ 

ಕಾವ್ಯದ ಅಥವಾ ಕಲೆಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 

ಎಪುಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಚಾರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಆತ್ಮ 

ನಿಯಂತ್ರಣವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಶೇಕ್ಸಪಿಯರನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿಯೂ 

ಸೋಲುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿನ ಸುಗ್ಗಿಯ ದುಂದಿನಲ್ಲಿ 

ತನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಶಿಥಿಲವಾದ ಮಾಧುರ್ಯ ಇಲ್ಲವೆ, ಅವಿಷ್ಟ 
ಪುಟ ನೆಗೆತದಿಂದ ತನ್ನ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕು, ತೆಪ್ಪಗಿನ - ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. 
ಅದಾಗ್ಯೂ ಅದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಅನುವು, ಅದ್ವಿತೀಯ. ತನ್ನ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮ 

ತರಗತಿಯದು. ಅದು ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಜೀವಂತಿಕೆಯ ಜೀವನ ಸತ್ವದ ದರ್ಶನದ 

ಕಾವ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ಕಟತೆಯ ನಿರತಿಶಯ ವೈಭವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ತನ್ನನ್ನೆ 
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೋಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಭಾವಾವೇಶದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ ಆತ್ಮೀಯ, ಅಂತರಂಗದ ಅಂತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ತನ್ನದೇ 

ಆದ ವರ್ಣನೆ ನೇರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ವ್ಯಂಜಕ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಂದ ಜಡಿದು ತುಂಬಿದ 
ಸ್ವಂತದ ಉದ್ಗಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಗತವಾಡಿದ ಮಾತು - ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರತಿಶಯವಾಗಿ 

ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ 

ಇಲ್ಲ 

ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯವು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ 

ಹಿರಿದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾನವನ ಸತ್ವದ ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಹನ ಮತ್ತು 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಧನವಾಗಬೇಕಾದ ಕಾವ್ಯದ ಮನೋಧಾರ್ಮಿಕ ತರಗತಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ 

ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಆಶಯಗಳು ಎರಡನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವಂತೆ, 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯವು ಈ ಏರಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮದ ಏಕೈಕ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ 

ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಬದುಕಿನ ತೀರ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳಿಗೆ, ಅದರ ದೃಶ್ಯ, 

ಆಕೃತಿ, ಘಟನೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನಿಸಿಕೆ, ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪೈಯ ಪ್ರಥಮ 
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ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಕಾವ್ಯದ ಆರಂಭದ ಈ ಮಾದರಿಗೆ, ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ, 
ನ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಆಯ್ಕೆಯ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ರಸಾತ್ಮಕ ವೃತ್ತಿ 

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಂಷ್ರಃ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಘಲಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. 

ಮತ್ತು ಇದು ಮತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿತ್ತು - ಏಕೆಂದರೆ, ಆಗ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಹೊಚ್ಚ ಹೊರತ್ತುರ ಸ್ವಾರಸ್ಯದ್ದೂ, "ಉತ್ತೇಜಕ, ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ 

ಸುಖಿ ಜೀವಂತಿಕೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಾರ್ಮಿಕತೆ ಅಥವಾ ಆಳದ ಅಗತ್ಯದ ಬದಲಿಗೆ 

ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಆಶಯವುಳ್ಳ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆರಂಭದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಹಿರಿಯ ಕಾವ್ಯವು ಬರೆಯುವುದೂಸ ಸಾಧ್ಯ. ನಸ ಅನಂತರ, ವಾಂಶಿಕ ಮನಸ್ಸು ಜೀವನಕ್ಕೆ 

ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಕಟವಾದ ಅಂತರ್ಮು ಸೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಾಣಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ 

ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅದು ಎರಡನೆಯ ಮಟ್ಟದ, ಗೌಣ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ 

ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕಾವ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲಾರದು. ಈ ಬಾಹ್ವ 

ರೀತಿಯು, ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಹೊರಮೊಗದ ರೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇನ್ನೂ 

ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮತ್ತು 

ಹೆಚ್ಚು ಭೇದಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುತ್ತದೆ. 

ಎಲಿರೂಬೆಥ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಇದೇ. ಆ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇನ್ನೂ 
ತಾಳಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಾಲುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು 

ಬಂದಲ್ಲಿಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವೇಶದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ, ದಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳಿಗಾಗಿ, 
ಉಗ್ರಭಾವಾವೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಅತಿರಂಜಿತ ಆಕೃತಿ- ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ, ತೀರ ಅವಾಂತರ 

ಅಥವಾ ನಿಬಿಡ ಘಟನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹದಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ಇನ್ನೂ ಕಾವ್ಯದ 
ಅಧಿದೈವತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 

ಅಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಆಳದ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ಜೀವದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಡಿಯುವ 

ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಉತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಮುಟ್ಟಿದೆ; 
ಬಹಳ ಆಳವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠವಾಗುವಷ್ಟು ಆಳ. ಶೇಕ್ಷಪಿಯರ ಏನೇ 
ಸೂಚಿಸಲು-ಕವಿಯ ವಿಮರ್ಶಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅವನ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿಗೆ ಸುಳುಹಲ್ಲ- ಅದು 
ಜೀವನಕ್ಕೂ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವದಿಲ್ಲ; ಅದು ಆಕುಲಗೊಂಡ 
ಉದ್ರೆ ಕಾಗೋಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು "ಉದ್ಗಾರ, ಜೀವನವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. 
ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವದು ಕವಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಒಡಿಸಾದ ಆಳವಾದ ಜೀವನ 
ಶಕ್ತಿ. ಅದು ಬರೇ. ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುವದರಿಂದ, ಸುಂದರವಾಗಿ -ಪ ಶತಿಕ್ರಿಯಿಸುವದರಿಂದ 
ತೃಪ್ರವಾಗುವದಿಲ್ಲ: ಆಜ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನ 
ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿಗಳ. ಆತ್ಮೀಯ, ಆಂತರಿಕದರ್ಶನ 
ಭಾವನ, ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಗಾವೇಶದಿಂದ ಜಾಂ ಈ ದೇನೋ .ಒಂದು 

ಪ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಂ ತೀವ್ರತೆಯ ಉಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಒಳಗಿನ ಸೃಜನಶೀಲ 
ಜೀವನಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಉಕ್ತಿಯತ್ತ ಅದೊಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ; ಅದು ನಾಟಕ ರೂಪಣದತ್ತ 
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ಬಲವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಮರ್ಥದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಎಲಿರೂಬೆಥ್ ಯುಗದ ಮಾನಸದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಸ್ಪೆನರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಜೀವನದ 
ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಹೋಗಿ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸೃಜನಕ್ಕೆ 
ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಪ್ರತೀಕಾತ್ಥಕ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತತ್ವಾವಿಷ್ಕಾರಕ 

ಸಂಗಾತಿಗಳು, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಥವು. ಅವುಗಳನ್ನು ತೀರ ನಿಕಟವಾಗಿ 

ಗ್ರಹಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಆಗದ್ದಿರೂ, ಆದ್ಭುತರಮ್ಯತೆಯ ಜಾದುವಿನಿಂದ 

ಛಾಯೆಗಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ, ಅದರ ಗುರಿಯೇ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, 

ಅದರ "ಭ್ರಾತಭಂಗಿಮೆ'' ಜೀವನದ ಧ್ವನಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಧ್ವನಿಯು ಶಬ್ದ ವರ್ಣ, 

ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ನಾದದ ಸೌಂದರ್ಯದ ತರಂಗವನ್ನೇರಿ ತನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪನೆ, 
ಎಚಾರ, ದರ್ಶನ ಭಾವನಾಮಯ ಜೀವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, 

ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ 

ರೂಪ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕಸುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುತ್ತವೆ. 
ಹಿರಿಯ ಕಾವ್ಯವು ಇದರ ಫಲವ; ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸದ ಮಾನವೀ 

ಮನಸ್ಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅನೇಕವಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಲುಕುವುದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ಕಾವ್ಯದ ಕೂಡಲೆ ಮುಂದಿನದಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಅದರ ಮಾರ್ಗವು, 

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತರುವದು. ಈ ವೈಚಾರಿಕ ಮನಸ್ಸು 

ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಣ ಜೀವನದ ತೆರೆಯ ಸೆಳವಿಗೆ ಒಯ್ಯುಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆದರಿಂದ 

ವಎಂಗಡವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಂತರದ 

ರೀತಿ, ಮಿಲ್ಬನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಕೃತಿಗಳೂ ಕ್ಯಾರೊಲಿಯನ್ ಕವಿಗಳ ಕೃತಿಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿರುೂಬೆಥ್ ಯುಗದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವ 

ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಒತ್ತಾಯದಡಿಗೆ ಮಾಸಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದೆಡೆಗೆ, ಮಿಲ್ಬನ್ನ 

ಮಾರ್ಗೀಯ ಪರಿಣತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ, ವಾಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ದೂರ 

ಸರಿದು ಡೈಡೆನ್ ಪೋಪರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಗಾಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 



ಪ್ರಕರಣ ಹನ್ನೆರಡು 

ಅಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಗತಿ-ಕ್ರಮ 

(4) 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗೀಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ 

ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಘಟನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆ ನಾವು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಂಡಿದ್ದು : 

ಈ ಘಟನೆಯೆಂದರೆ, ಸಾಧನೆಯ ಮಹಾನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೋಷದಿಂದ 

ಪರಿಮಿತಿಗೊಂಡು, ಅಪಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಹೊರಳುವುದು, ವ್ಯಯವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 

ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು, ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೂ 

ಬಹಳ ಕೆಳ ತರಗತಿಯದಾಗಿ ಮಾಡುವದು- ಅದಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡುವ ಅಷ್ಟೂಂದು ಚೈತನ್ಯದ 

ತ್ರಾಣವಿದ್ದೂ ಭರ್ಗ ಲೋಕದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅಷ್ಟೊಂದು 

ವಿಶಾಲ ರಕ್ಕೆಯಿದ್ದರೂ ಅದು ಹಾಗೆ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗುವದು. ಈ ಯುಗದ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ 

ಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೂಚಕ ಮಾದರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರೀಸ್, ರೋಮ ಮತ್ತು 

ಫ್ರಾನ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಇತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮೂರೂ 
ಬೌದ್ಧಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಬೇರೆ 
ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಸತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತ ಆಯಾ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾದ 

ರೂಪ ಮತ್ತು ಆಶಯದ ಉತ್ತಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ; ಮತ್ತು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಯ 

ಮೂಲವಿಲ್ಲದರಿಂದ, ಒಳಹುಟ್ಟಿನ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಗಹನತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ 
ಮಾರ್ಗೀಯ ಸುಗಮತೆ ಮತ್ತು ರಸಾತ್ಮಕ ಅಭಿರುಚಿ ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ, ಅಂಥ ಒಂದು 
ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವದೇ ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗೇ ಹೊರಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಮೂಲ 
ಆಕರಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಅದ್ದುಕೊಂಡು, ಆ 'ಮಾರ್ಗೀಯ ಪರಿಸ್ಫೂಟತೆ ಮತ್ತು 
ರೂಪಣದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗಡು: ಗಡಸು, ಪರಿಶ್ರಮಪರತೆ, ತನ್ನ ನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಲ್ಪನೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಆಳದ ವರ್ಣಮಯತೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸೂಚಕತೆಗಳನ್ನು. ಬೇಯಿಸಿ 
ಹೊಸದೊಂದನ್ನು ಹಿರಿದೊಂದನ್ನು ನಿಲುಕಬಹುದಿತ್ತು "ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚವು ತನ್ನ ರಸಮಯ 
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇನ್ನೊ ದುಶೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಘಟಕವೆಂದು ಎಣಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆದ ಪರಿಣಾಮವು 
ಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿಲುಕಲಿಕ್ಕಿ, “ಎಲಿರುೂಬೆಥ್ ಯುಗದ- 
ಸತ್ವದಲ್ಲಿಯ ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು "ಅದನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿಸುವದೂ 
ಸ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮಾರ್ಗೀಯ ರೂಪವನ್ನು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪೆ ಕ್ರೇರಣೆಯನ್ನೂ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ 
ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾಡುವದೂ, ' ಬೇವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ 
ಬದಲಿಗೆ ಪರಲು ಹರಿದುಕೊಂಡು ದೂರ ಸರಿದಂತೆ ಆಯಿತು; ನಶ ಶ್ಹಯವಾಗಿಯೂ ಅದರ 
ನಿರಾಕರಣೆ ಹಿಂದಿನದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೇರು ಊರಿಲ್ಲದ ಇಡಿಯಾಗಿ ಹೊಸ 
ಪ ಸ್ರಯತ್ನವಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೂ ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಾವ್ಯದ ಕಟ್ಟೊ ಶ್ಟೀಣವು ರದ್ದು _ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 
ಮಾತ್ರ ವಲ್ಲ ಅದರ ಅಧಿದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಓಡಿಸಲ ಬಿಟ್ಟವು; ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ 
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ಸಾರಣೆ ಲೇಪಗಳ ನಕಲಿ ಮಾರ್ಗೀಯ ಗುಡಿಯೊಂದು ಬಹಳ ಮಾಟವಾದ ಬಹಳ 

ತಣ್ಣಗಾದ ಬಹಳ ಶೂನ್ಯವಾದದ್ದು ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಉಪರೋಧ (ವ್ಯಂಗ್ಯ) 
ಮತ್ತು ಉಪದೇಶಪರ ಕಗ್ಗದ ಮಾತುಗಳ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು; ಪ್ರಾ 

ಗರ್ಭಗುಡಿಯು ಪವಿತ್ರ ಗರ್ಭಗೃಹಕ್ಕಿಂತ ಕಾಫಿ ಹೌಸಿನಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. 
ಬಂಜೆಯಾದ ಒಂದು ಉಜ್ಜ್ವಲತೆ, ಸ್ಪಿರರೂಪದ ಒಂದು ಒಪ್ಪೆಹಾಕಿದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಶೈಲಿ 

ಇದರ ಕೊನೆಯ ಬಡ ಫಲಿತಾಂಶವಾಯಿತು. 

ಈ ಯುಗವು ಇದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಅಶ್ವಾಸನದೊಂದಿಗೆ 
ಆರಂಭವಾಯಿತು; ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುವಂತೆ 

ತೋರಿತು. ಮಿಲ್ಬನ್ನ ಆರಂಭದ ಕಾವ್ಯವು ಬಲಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗೀಯ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಫಲವು. 

ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಕ್ ರಂಗಿನ ಚೆಲುಎನ ಮತ್ತು ಸಜೀವ 

ಅಂತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಇನ್ನೂ ಸಂಸ್ಪರ್ಶವುಳ್ಳದ್ದು. ಅವನ ಪ್ರೌಢಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಯದಲ್ಲಿ 

ಅನೇಕ ಮೃದು ಪ್ರಭಾವಗಳು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೋ 
ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಲಿಷ್ಟ ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದುದನ್ನು ಬೆರೆಯಿಸಿವೆ. ಛಾಸರ, ಪೀಲೆ 

ಸ್ಪೆನ್ಸರ, ಶೇಕ್ಸಪಿಯರರಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಹಿರಿದಾದ ಮಾರ್ಗೀಯ 
ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪೋಷಿತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಕ್ತ ಉಗ್ರತೆಯುಳ್ಳ ಶೈಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ 
ಶೋಭೆಯನ್ನು ಅವುಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿದೆ. ವರ್ಜಲಿನ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು 

ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಲ್ಯೂಕರೆಟನ ಸಡಗರ, ಎಶ್ಚಿಲಿಯನ್ ಮಹೋನ್ನತಿ, ರೂಮ್ಯಾಂಟಕ್ 

ಅಂಶಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣ ತಳೆದು ಅಥವಾ ಹದಗೊಂಡು, ಮೂಲದ ಸೋಪಜ್ಞ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ 

ಒತ್ತಡದಿಂದ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆರಂಭದ ಮಿಲ್ಬನ್ 

ವೈಖರಿಯು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ್ಯ ವಾಜ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ 

ಕಾಣಸಿಗದಂಥ ಹಿರಿಮೆ ಮತ್ತು ಚೆಲುವಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಲಕ್ಷಣ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 

ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾವ್ಯದ ಆಶಯ (ವಸ್ತು): ಅನೇಕ ಸಲ ಅಲ್ಪವಿರುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ 

ಇನ್ನೂ ಕಾವ್ಯರೂಪವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವದು ಮಿಲ್ಬನ್ನ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯೇ 

ಹೊರತು, ಅವನ ಆತ್ಮವಲ್ಲ. ಇಡಿಯ ಮನಸ್ಸೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಈ ರೂಪವು ನಿರ್ದುಷ್ಟ 

ಸೌಂದರ್ಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ 

ಅನಿಸುತ್ತದೆ- ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಹೊರಳು, ಅದರದೇ ಆದ ದರ್ಶನದ 

ಬೌದ್ಧಿಕ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೋಡುವ ಹೊರಳು ನೋಟ. ಎಲಿರುಬೆಥ್ ಯುಗದ ಕೆಲವರು 

ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನೋಡಿದ್ದರು; ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಕಾವ್ಯಮಯ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ 

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಅವರು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೆಚ್ಚಿನಿಂದ ವಚಾರ ಮಾಡಲು 

ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ, ಬದುಕು ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡಿತು; ಅಥವಾ ತಾನೇ ಅವರ 

ವೈಚಾರಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗಿಂದ ಮಿಡಿದು ಚಿಮ್ಮಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, 

ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಹೊರಟ ಎರಡು 

ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮನೋವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿ 
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ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಇನ್ನೂ ಅವನ ಬುದ್ದಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಣೆಗಳು, ಹೊರತು 

ತನ್ನದೇ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ ಹಾಡುವ ಜೀವವೃತ್ತಿಯೇ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಣಿಯ 

ಕ್ಯಾರೊಲಿಯನ್ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲಿರುೂಜೆಥ್ ಯುಗದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬಣ್ಣಗಳ 

ತಡವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆ ಜೀವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲವಂಶ; 

ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ. ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಸಪ್ಪಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೂ 

ಭಾವನಾಮಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನಾಟವಾಡುವ 

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ತೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ 

ವಿಚಾರವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ; ಭಾವನೆಗೆ ಒಳಪಡುವದಕ್ಕಿಂತ ಭಾವಿತ ವಸ್ತುವನ್ನೆ ಅದು 

ಹೆಚ್ಚು ದಿಟ್ಟಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃತಿಯ ಕೆಲವಂಶ ಅನುಭಾವಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ 

ಇದೇ ಲಕ್ಷಣ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ; ಬೌದ್ಧಿಕ ಯುಗದ ಆರಂಭವು ಹಿರಿದಾದ ಅನುಭಾವ ಕಾವ್ಯ 

ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಲವಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಲ್ಲಟಣೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ; ಬಣ್ಣ ಹೋಗದೆ, 

ಸವಿ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಡು ಸತ್ತ ಸದ್ದಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಕವಾಗಿದೆ. ಇಡಿ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಫ 
ಶತಮಾನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಲಗೆಯಿಂದ ವೈಣಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಗುಣವೇ ಅದೃಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು 

ಮುಂದೆ ಮೊದಲ ಸಲ ಎತ್ತರದ ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೈಜ ಕಾವ್ಯದ 
ಪೂರ್ಣ ಮೌನವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಿಲ್ಬನ್ನ ಅಡಂಬರದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಉದ್ಗಾಥೆಯು 

ಭೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಿಲ್ಬನ್ ತನ್ನ ತಾರುಣ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಸಿರಿವಂತ ಚೆಲುವು ಮತ್ತು 
ಭರವಸೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೊರಳಿದವನು. ವರ್ಜಿಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು. ರಂಗು, 
ಸೊಬಗು, ಮತ್ತು ಇಂಪುಗಳ ಎಲ್ಲ ನಾಜೂಕುಗಳನ್ನೂ ತನ್ನಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕ 
ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಉತ್ಪೇಕ್ಷ ಕಲ್ಪನೆಯು ರಚಿಸಿದ "ಮತ್ತು ಅವನ ಆತ್ಮದ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 
ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ ಸ್ವರ್ಗ, ನರಕ ಮಾನವ ಮತು  ವಿಶ್ವಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ರೂಪಣದ 
ಯೋಗ್ಯ ಹಿರಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊಳಿಸಲು ಹೊರಟವನು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ 
ವಿಪತ್ತು ಗಳು ಅವನನ್ನು ತನ್ನೊ ಳಗೆ ತೊಡಗಲು ತಿರುಗಿ ಅಟು ವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ 
ಪಡಿಸುವತನಕವೂ, ರಾಜಕೀಯ ವಾದವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಆ ಪ್ರದೀರ್ಫ ಕಾಲದ 
ಮೌನದ ನಂತರ ಬರೆಯುವದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಮುಂಚಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಜೀವಾಳದಿಂದ, ಎಡಬಿಡದೆ ಮಾಗುತ್ತ ತನ್ನ ಆ ಮಹಾ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರದಿದ್ದರೆ. ವಾಸ 
ಏನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು- ಎಂದು ಕಾಂ ತರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂಥ 
ಮಹತ್ತಿನದೇನೂ ಅದು ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲವೇನೋ. ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪನ್ನಮತ್ತು 
ಇತರ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬಹುದಿತ್ತು. ಈಗಿದ್ದಂತೆ, ಅವನು ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ "ಉನ್ನತ 
ಸ್ಥಾನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದು ""ಪ್ಯಾರಡೈಜ ಲಾಸ್ಟ'' ದಿಂದಲೇ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯವು ಮಾರ್ಗೀಯ 
ರೀತಿಯನ್ನು ಹಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಉನ್ನತ ಬೌದ್ಧಿಕ ನಿಷ್ಠು ರತೆಯ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾದ 
ಕಾವ್ಯಿವ್ಯಕಿ ಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಾವ್ಯರೂಪದ ಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲವನ್ನು ಪರಿಣತಿಯ 
ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ ಪ್ರ ಯತ್ನದ ಪರಮ ಫಲವದು. 
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""ಪ್ಯಾರಡೈಜ್ ಲಾಸ್ಟ್'' ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾವ್ಯ. 
ಯುರೋಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಐದು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು; ಮತ್ತು ಇಡಿಯಾಗಿ 

ಉಳಿದವುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬೀಳುತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವು 

ಯಾವುದೇ ನಿಲುಕದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅದು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು 

ಸಂಚಲನೆಯ ಛಂದೋಲಯ ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು 

ಎಂದೂ ಹೊಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮಹೋನ್ನತ ಭವ್ಯತೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ತೀರ ವಿರಳ. 

ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಲ್ಬನ್ ಈ ಕುರಿತು ತಾನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟದ್ದನ್ನು 

ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಸ್ವತಃ ಅತ್ಯಂತ ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ಕಾವ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆ ಸಾರಭೂತವೂ 

ಅಪರಿಹಾರ್ಯವೂ ಆದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಹಾಯಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೇರೆ 

ಯಾವುದೇ ಉಪಾಧಿಯನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಷೆಯು ಕಣಕಣದಲ್ಲಿಯೂ 

ಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಣಕಣದಲ್ಲಿಯೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಚಾರದ ಭಣಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಂದಿಗೂ 

ಮಾರ್ಗೀಯ ಕವಿಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯ ಗುರಿ. ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಟನ್ ಆ 

ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಉಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲಕ್ಷಣವಾದ 

ಸಡಗರದ ಬೆಡಗನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ-ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇ ಮೀಸಲಾದ ಆ ಲಯದ ಆತ್ಮ 

ಮತ್ತು ಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಒಂದೇ ಸಮ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಾಳಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮಹಾ ಕಲಾವಿದನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಅವು ಕಲೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಅವನ ಸತ್ವಚೇತನದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿವೆ, ಅದರ ಚಲನಗತಿಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 

ನಾದವಾಗಿವೆ. ಡಾಂಟೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಹಿಂದಿನ ಯಾವದೆ ಮಹಾಕವಿಗಿಂತ ಅವನ 

ಗುರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ. ಅವನ ವಸ್ತುವೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾತ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವನ . 

ಸೈತಾನ ಮತ್ತು ನರಕದ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೈಭವಶಾಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ 

ಉಪೋದ್ಭಾತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರದ ಬಂಡಾಯದ ಜೀವಂತ ಸತ್ವವು ತನ್ನ 

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತತ್ವವಾದ ತಮಸ್ಸು ಮತ್ತು ನೋವಿಗೆ ಪತನ ಹೊಂದಿ, ಆಗಲೂ ತಾನು 

ಹುಟ್ಟಿಬಂದ ದೈವಿಕ ತತ್ವದ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದುದು, ಆ ಕಾವ್ಯದ ಇನ್ನುಳಿದ 

ಭಾಗವು ಈ ಉಪೊಡದ್ದುತಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ 

ಕಾವ್ಯವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತಹದೂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. 

ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಣ್ಕಿಯು ಕಾಣ್ಕೆಗೆ ಸರಿಸಮವಾಗಲಿಲ್ಲ ಭರವಸೆಯ ಮಾನದಲ್ಲಿ 

ಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾರಣೆಯು ಅಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ""ಪ್ಯಾರಡೈಜ ಲಾಸ್ಟ'' ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು 

ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಉಪೋದ್ಭಾತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು 

ಪ್ರಪಂಚದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೀಡುಬಿಡಲು, 

ಅಥವಾ ಅದರ (ಪ್ರಪಂಚದ) ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯ ಕಾವ್ಯ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ 

ಗಳಿಸಿದ ಸಂಗ್ರಹವೆಂದು ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮವಾಗಿ 

ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಅದು ಅಪಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇನೂ ಮಾಡದ ಕಾವ್ಯವು 

ಅದರ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಯ ಎಷ್ಟೇ ಚೆಂದವಾಗಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಗುರಿಯನ್ನು 
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ತಪ್ಪಿದಂತೆಯೇ. ಇದರ ಕಾರಣವನ್ನು, ಮಿಲ್ಬನನು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಸಾರ್ಥ್ಯ ಮಾನವನ ಕುರಿತು 

ದೇವರ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅವನ ಬೌದ್ದಿಕ 

ಸಾಧನ - ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವೈಷಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವದಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅಭೀಪ್ಲೆಯ 

ಉದ್ದೆ ಶಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ ಧರ್ಮ ದೇವತಾ ಕಾಂಡವು ನೆರವಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡವಾಗಿತ್ತು. 

ಆದರೆ ಕಟು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ ಸಾದ್ಯಂತವಾಗಿ 

ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಸಂದಿದ್ದರೆ, ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿ ಅದು "ಇನ್ನೂ ತುಂಬ 
ಪರ್ಯಾಪ್ತವೇ ಅಗಿತ್ತು. ಡಾಂಟೆಯ ದೇವತಾಕಾಂಡವು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಯುಗದ 

ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮದ "ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಆಶಯದ ಸಮೃದ್ಧತೆಯ ಲಾಭ 

ದೊರೆತಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅಪರ್ಯಾಪ್ರವಾಗಿದೆ * ಆದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 
ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಟೆ” ಕಂಡ ಹಾಗೂ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವನ ಕೃತಿಯನ್ನು 
ಮಹತ್ತಾಗಿಯೂ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಟನ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ. 
ಮತ್ತು ಈ ಸೋಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕವೂ ಅಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮೌಲಿಕ 
ಬೌದ್ಧಿಕತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಜವು. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು 
ಸಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕವೇ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮೌಲಿಕವಾದ ಸೋಪಜ್ತ ವಾದ 
ಆತ್ಮವಿತ್ತು. ಮಾನವನಿಗೆ ದೇವರ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸುವದು ಕಾವ್ಯದ 
ಕಕ್ಷೆಯಲ್ವ ಕಾವ್ಯವು ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದು ಅದರ ಅವಿಷ್ಕಾರ, ಪ್ರಕಟೀಕರಣ. ಜಾ 
ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಯಶಸ್ಸಿನ ಬಿಂದುವಿದೆ. ಮಿಲ್ಬನನು ಸೈತಾನವನ್ನೂ ಮೃತ್ಯುವನ್ನೂ ಪಾಪ 
ವನ್ನೂ ನರಕವನ್ನೂ ಪ ಪ್ರಳಯವನ್ನೂ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ ಇಂಗತಿಗಳೆ ಅವನ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯ ಹಿರಿಮೆ ಇದೆ ಬವನ ದೇವರನ್ನೂ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೂ ಮಾನವನನ್ನೂ 
ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆಲೆ 'ದಿವೃವೂ ಪತಿತವೂ ಆದ ಮಾನವ ಕೋಟಿಯು ಆತ್ಮವನ್ನೂ ಹಾಗೆ 
ನೋಡಿಲ್ಲ; ಕೇಡಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಉದ್ಭಾರಕ್ಕೆ ಹೆಣಗುವದಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಾಮಗ್ರಿಯ 
ಕಾವ್ಯಮಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ 'ಶರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಂತರಿಕ ಮಹಿಮೆ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದೆಂದರೆ ಅವನು ಅಪರಾಧದ ಬಂಡೆಗೆ ಎಡವಿ 
ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಪರಾಧ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಂಶವು ತೀರ ಪ್ರಧಾನವಾಗುವ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಕಾಯುತಿ ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ದರ್ಶನದ ತ ಸೋಲಿನ ಮರಣಾಂತಿಕ ಸತ 

ದ್ ಅಪಯಶಸ್ಸು ಅವನ ಉತ್ತರ ಕಾವ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. 
ಅದು ಅವನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾವ್ಯ 'ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಿ ಅದರಿಂದ 
ಎಂದೂ ಪಾರಾಗಲಿಲ್ಲ, "ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತವನು ಭಾಷೆಯೂ ಲಯವೂ 
ಕೊನೆಯತನಕವೂ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಮಹಿಮಾಮಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಬಂದು 

೮೧೦೪8£0 ಕಾರಕ ಬು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ "ಪರ್ಯಾಪ' ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ''ಅಪರ್ಯಾಪ್ರ'' ಜಡ ಸಂಸ್ಕ ತ. ಶಬ್ಧಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಳಸವೇಕಾಗುತದೆ. ಏಕೆರಿದರೆ, ""ಸಾಲು'' ಕಾ” ಇವು ಎ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸೌಕಷ್ಟು' ಅರ್ಥಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ - ಅನುವಾದಕ. 
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ಅವರಿಸಿದ ದೇಹವು ಥಳಕಿನ ಬೆಡಗಿನ ನಿಲುವಂಗಿ; ಅದು ಆವರಿಸಿದ ದೇಹವು ಭವ್ಯವಾಗಿ 
ಕೆತ್ತಿದ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಮೆ. ಅವನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ರಚನೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ 
ಹಿರಿದಾಗಿ ಮಾರ್ಗೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ರಚನೆಗೆ ಎರಡು 
ಘಟಕಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಎರಡು ಪದ್ಧತಿಗಳಂದೆನ್ನಬಹುದು - ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ 

ಯೋಚಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೊ ದು ಕಲಾತೃಕ ಕಾವ್ಯಮಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಒಳಗಿನಿಂದ 

ಬೆಳೆದು ಬರುವಂತಹುದು. ಮಿಲ್ಬನನ ರಚನೆಗಳು ಯೋಚಿಸಿ ಯೋಜಿಸಿದ್ದು; ಅವನ್ನು 

ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಹಾಳತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯ 

ಉನ್ಮುಕ್ತ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ನೋಡಿದ್ದಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಡಾಂಟಿ 

ಮತ್ತು ಹೋಮರರೊಂದಿಗೆ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜೀವಂತಿಕೆಯ ಮತ್ತು 

ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ರರಮಯವೂ ಕಲಾತ್ಮಕವೂ ಆದ ವರ್ಜಿಲಿನ ರಚನಾ 

ಸಾಮಥ್ಯದದೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ತುಲನೆಯಿಂದ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದು. ಕಾವ್ಯವು 

ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗವಲ್ಲದು; ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಎಳೆಯುಳ್ಳದ್ದೂ 

ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿ ಕಾವ್ಯಮಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನಾಮಯ 

ವಿಚಾರವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವದು - ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಕಲ್ಪನೆಯು 

ತೆರೆಯುವ ಉತ್ಪೆ ಕ್ಹಾ ದರ್ಶನದ, ಭಾವನೆಯ ರಾಗಾವೇಶದ ಆಧಾರವು ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ 

ಬೇಕು. ಮಿಲ್ಬನನ ಆರಂಭದ ಕೃತಿಯು ಅವನ ಕಲ್ಪನಾಮಯ ದರ್ಶನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ 

ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ""ಪ್ಯಾರಡೈಜ ಲಾಸ್ಟ'' ದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದರ ನಾದ ಮತ್ತು 

ನುಡಿಯ ಸಂವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾಣ್ಕೆಯ ಹಿರಿಮೆಯಲ್ಲಿ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮದ ಗರಿಮೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ 

ಆನಂತರದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ""ಸ್ಯಾಮನ್ ಆಗೊನಿಸ್ಬೆಸ್'' ಮತ್ತು ""ಪ್ಯಾರಡೈಜ 

ರಿಗೆನ್ಡ್'' ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಯೋತಿಯು ಆಡುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾಣ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ 

ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಿಲ್ಬನ್ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿರಿಮೆ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ಎಂದೂ ಚ್ಯುತನಾಗಲಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಕಾವ್ಯದ 

ಪಾತಳಿಯಿಂದ, ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ಥ ಅಥವಾ ಇತರರಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ 

ಪರಮ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಬೆಂಕಿಯು ಅರಿತು. ಅವನ ಪದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಏಚಾರ ಕಲ್ಪನೆ ತನ್ನ 

ಭವ್ಯ ಮಹೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಆಳದ ಸತ್ವವು ತೊಲಗಿತು. 

ಮುಂದೆ ಬಂದಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ದೋಷವು ಇನ್ನೂ 

ಹಿರಿದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲದ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೂ ನೈಜವೂ ಆದ ಕಾವ್ಯ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಮೊದಲಿನ ಘಟಕಗಳೂ ಕೂಡ ಜಹುತೇಕ 

ಪೂರ್ತಿ ಅಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪೋಪ ಅಥವಾ ಡ್ರೆ ಡನ್ 

ಕೆಲಸಲ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ತನ್ನ ರೀತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ 

ಏರುತ್ತಾನೆ- ಒಂದೇ ಗುರಿಯತ್ತ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದೆಂದರೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಚಿಂತನೆ 

ಮಾಡುವದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಳಗಿಸಿದ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪೆ ಹಾಕಿದ ಛಂದೋಬದ್ಧ 
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ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಕಲವೊಂದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಡಗರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ 

ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಕಸುವು, ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಮೊನಚಿನಿಂದ ವಿಚಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯಿಸುವದು. 

ಅದುವೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯದ ""ನಂಬರ್ಸ'' ಗಳ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅಪ್ರತಿಮ 

ಮಿಥ್ಯಾವಾದ. ಇದೂ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕ ಅವಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. 

ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮನಸ್ಸು ಅಂದು ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ , ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 

ತೀರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಹೀಗೆ ನ್ಯಾಯವೂ 

ಸಂವಾದಿಯೂ ಸುಬೋದಧವೂ ಶ್ಲಾ ಫ್ಯವೂ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದ ನಿಚ್ಚಳವೂ ನೇರವೂ 

ಆದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಶಕ್ಕವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೆಲವು 

ಕಾಲವಾದರೂ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಲಿಕೊಡುವ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ 

ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜಸಿದ್ದ ವರದಾನವಾದ ಈ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೆಲ್ಫಿಕ್ ಕಲ್ಪನೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಅರ್ಧ 
ಟ್ಯುಟೋನಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ 
ಬಲಿದಾನ ಭಾರಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಮುಂದಿನ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿ 
ಪಡಯಲು ಪ್ರ ಯತ್ನದ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಲೇಖಕರು ಎಲಿರುೂಬೆಥ್ 
ಯುಗದ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರು. ದೀರ್ಫದೂರಾನ್ವಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, 
ತೇಲಿಬಿಟ್ಟ ತೂಗುಬಿಟ್ಟ ವಾಕ್ಯರಚನೆಯ ಲೋಪಗಳು, ವಿಚಾರಗಳೂ ಪ್ರತಿಮೆಗಳೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ 
ನೂಕು ನುಗ್ಗಲಾಗುವ. ದಿಗ್ಬಾ ಂತ ತಿರುವು, ಈ ದಿಗ್ಬ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂದರ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಬಿದ್ದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಬಿಗಿತ ಬಿದ್ದು ಜಾ ಅದು ಕೆಲಸಲ ಉತ್ತೇಜಕವೂ 
ಉತಾ ಹಕರವೂ ಅನಿಸಿದರೂ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು: ಸಲ ಬರೆ ಅಸಡ್ಡಾಳವೂ ಕಂಗೆಡಿಸುವಂತಹದೂ 
ಆಗುತ್ತದೆ-ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೇ 
ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕಲ್ಪನಾವಿಲಾಸ, ಮತ್ತು ದರ್ಶನ, ಮಾಧುರ್ಯ, ಭಾವಗೀತೆ ಲಾಲಿತ್ಯ, 
ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜನೆಯೂ ಹೋಯಿತು. ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆ ಘೊನಜು 
ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೊಳಪು ತಂದಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಮಿಲ್ಬನನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೂ 
ವಕ್ರೊ ಕ್ಷಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಚಃ ಬದಲು ಬರೆ ಸ್ವಂತದ 
ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಯಿನುಗಳನ್ನು ತಂದರು-ಅವನ ಮಹಾ ನಿಬಿಡವಾದ ಮಾತಿನ 
ಮೋಡಿಯನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಿ, ಆದರ ಭವ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಕಲ್ಪನೆಯ ಉದಾತ್ತ 
ಶೈಲಿಯೆಂಬುದನ್ನು ತಂದರು, ಆದರೆ “ಸ ಕೃತಕವಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅಡಂಬರವಾದಿತ್ತು. 
ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಯೇ 
ಮಾಡಿದರು. ಬುದ್ಧಿಗುಣದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೂ ಮಾಡಿದರು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಆಶಯವು ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು 
ಅಮೂಲ್ಯತನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಬುಗೊಡುತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ರೂೊಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿ ಯೆಯನ್ನೂ 
ಕೆರಳಸುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ತನ್ನ ಅತಿರಂಜತ ಗರ್ವದ ಪೀಠದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗೂ 
ಬೀಳುತಿ ತರಲಿಲ್ಲ, ಅದರೆ ಅದರ ಆಶಯವು ಅದರ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿತ್ತು. 
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ಅನೇಕ ಸಲ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಿತ್ತು ಅದು ತನ್ನ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ರೋಮದ ಅಗಸ್ಟ 
ಯುಗದ ಕವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ರೀತಿಯ ಒಲುಮೆ ಮತ್ತು 
ಭಾರದ ಬದಲು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಮೇಲ್ನೋಟಗಳನ್ನೂ ಕ್ಷುದ್ರ ತೆಗಳನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು. 
ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಮಕಾಲೀನ ಫ್ರೆಂಚ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕರಿಸಿತು. ಅದರೆ 
ಅವುಗಳ ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಸಂಸ್ಕತಿ, ಅಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ, 
ಇಂಗಿತಜ್ತ ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಜತೆಗೆ. ಮಾರ್ಗೀಯ ಫ್ರೆಂಚ ಕಾವ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಯ 
ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಕಾವ್ಯವು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಹ ತನ್ನ 
ಅತಿಶಯದ ಪಂಥದಿಂದ ಅಥವಾ ಆಲಂಕಾರಿಕತೆಯ. ಒಲವಿನಿಂದ. ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ದರೂ. 
ತೀರ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಹೊನಲಾಗಿ ಹರಿದಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರಗಳೂ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ 
ಲಾಲಿತ್ಯವೂ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಃ ಕಾವ್ಯವು ಅಂಥ ಗುಣನಿಧಿಯ ಬಗೆಗೆ ಏನೂ 
ಅಕ್ಕಿಸುವದೇ ಇಲ್ಲ ಟದ ಎಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದರಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 
ಆ ರದ ಮೂಲ್ಯ ತೀರ ಕಡಿಮೆ. ಅಥವಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಅದು 

ಸಮುಜ್ಜ್ವಲವಾದ ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗಹನತೆ ಉಳ್ಳ ವಿಚಾರಗಳೂ 

ಅವುಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಿರಿಯಾಳದವೂ ಹೊರಬಗೆಯವೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. 

ಈ ಲೇಖಕರ ವಿಚಾರದ ನಿಜವಾದ ಕಣ್ಣು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ-ಅದು ನಿಂದಾವ್ಯಂಜಕ 

ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕೃತಿಯ ಆ ಭಾಗವೇ ಇಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು 

ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಗ್ಲೊ-ಸ್ಯಾಕ್ಷನ ಚೇತನವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು 
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಲಿಕೀರಣದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ 

ಹೃಷ್ಟಪುಷ್ಪ ಕಸುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿರ್ದಯ ಆದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಮತ್ತು 

ಕೆಲಸಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾವ್ಯಮಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ಕಸುವು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಲುಕುತ್ತ ದೆ. 

ಚೈತನ್ಯಶಕ್ತಿ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿ ಪೋಪ ಮತ್ತು ಡೈಡನರ ಪದ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣ. ಈ ಒಂದು 

ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ ಫ್ರೆಂಚ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ 
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದರ ಖಚಿತತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಕಾರಿಯಾಗಿದೆ; ಒಂದೊಂದು ದ್ವಿಪದಿಯೂ 
ತನ್ನ ಅಂತಿಮೋಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೊಳಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಟಂಕಸಾಲಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಣ್ಯ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬಹೋಗಿದೆ. 

ಅದೇನೇ ಆದರೂ, ಅದು ಕಾವ್ಯದ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ; ಆದರೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಭಾಷೆಯ ಏಕಾಕಾರವಾದ 

ಉಜ್ಜ ಪಲಿತೆ ಬೇಸರ ತರುವಂಥ ನಿರ್ಣಾಯಕತೆಯ ಮತ್ತೂ ಲಯದ ಮೊನಚು. ಅದನ್ನು 

ದ್ವಿಪದಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾವ್ಯವೂ 

ಕೇವಲ ಇವುಗಳ ಉದ್ದ ಸರಮಾಲೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, 

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಾರ್ಗೀಯ ವರಸಂಪತ್ತಿನ ರಚನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ರಚನಾ ಕೃತಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಚಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಯುಗವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿತು; ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
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ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದುದರಿಂದ, ಕಲೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮನವು ನಡೆದಾಗ 

ಓದಲೇಬೇಕಾದಂತೆ, ಅದು ಅಪಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಕಾಲ ನಿಜವಾದ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಯ 

ಮರಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಂಡಿತು. 



ಪ್ರಕರಣ ಹದಿಮೂರು 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಗತಿ-ಕ್ರಮ 

(5) 
ಉನ್ನತವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಂಡ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 

ಈ ಒಂದು ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಕರ್ಕಶ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಕೆಳ ಮೊಗವಾದ ಸುತ್ತಿಗೆ 

ಇಳಿಯುವ ಗೆರೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ತನ್ನ ಸೃಜನಶೀಲ ಶಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಂತ ಮಣಿಬಲ್ಲತನದ ನಿಧಾನವೂ ಮಂದವೂ ಆದ ಹ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಶ 
ಹೊಂದಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಒದಗಿಬಂದಿದೆ- ಅಥವಾ 
ಒಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅದು ಬದುಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಬದುಕಿಸುವ 
ಕ್ರಾಂತಿಯು ಬರುವದಾದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ದಿಟ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಳೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅವನತಿಗೆ 

ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಮುಜ್ಜ್ವಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ ಚೇತನದ ಅದುವರೆಗೆ 
ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಪಿಸದಿದ್ದ ನಾವಎನ್ಯ, ಕಡಿದಾದ ಉನ್ನತಿಯ ಆರೋಹವನ್ನು (ಆ 

ಅವನತಿಯ ಆವರೋಹಣೆಗೆ ಸಮನಾಗಿ) ಒದಗಿಸುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ 

ಸಂಚಲನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಸರ್ಗದ ಲೋಪಗಳ 

ಮಿತವ್ಯಯದ ವ್ಯವಹಾರವಿದು. ಈ ಅವನತಿ ಇಲ್ಲವೆ ಪಾತಗಳು- ಅವಶ್ಯಕ ಸತ್ಯ ಚೇತನ 

ಒಳಗೆ ಇರುವಾಗ- ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಉಚ್ಛಾ)ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಪೂರ್ವ 

ಸಂಕೇತವಾಗಿವೆ. ಹಿಂದೇಟಿನಲ್ಲಿ ಎರುದ್ದ ಏಟಿಗೆ ರಕ್ಕೆ ಬೀಸಿ ಹಾರುವ ರಭಸದಲ್ಲಿ 

ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಹೊಸಶೋಧವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಲು 

ದೂರ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತಿತ್ತು ಇಲ್ಲವೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ 

ಹಾದು ಹೋಗಬಹುದಾದ, ಆಥವಾ, ಬೀಗ ಒಡೆದು ತೆರೆಯಲು ಮಾಡಿದ ಕಡಿಮೆ 

ಪ್ರತಿಭೆಯ ಇಲ್ಲವೆ ಆವೇಶದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಾದ ಕದಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ 

ತೆರೆದೊಡೆದು ನಿಲ್ಲುವವು. ಆದರೂ, ಮೇಲ್ಭಾತಳಿಯ ಭಾವನೆ ಆವೇಶಗಳ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ; 

ಅಥವಾ ಮಾನವನ ಇಲ್ಲವೆ ನಿಸರ್ಗದ ಬಾಹ್ಯ ಇಲ್ಲವೆ ಅಂತರಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಂಜಸ 

ತೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಇಲ್ಲವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಏರಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಲ್ಲವೆ 
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ವಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದ ಮತ್ತು 

ದೀಪ್ತಿಯ ಕಸುವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ತನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನೆಲೆಗೆ, ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ 
ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುವದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾಣ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಳಿಕೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ 

ವಿಶೇಷಗಳು ಕೊನೆಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಸಂಗತಿಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏರಲೇಬೇಕು. 

ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು; ಮತ್ತು ಈ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತಿ ಸಮೃದ್ಧ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೂ, 
ಅತಿ ವಿಶಾಲದ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಅತಿ 
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ಶುದ್ಧ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾವ್ಯವು 

ಮಾನವೀ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಸೃಜನಶೀಲ ವಿವೇಚಕ, ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ 

ಕ್ಷಮತೆ-ಶಕ್ಯತೆ. ಇಂಥ ಕಾವ್ಯ ಸತ್ವ- ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಸ್ವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ 

ವಸ್ತುಜಾತದಲ್ಲಿ. ಅದೃಶ್ಯವನ್ನು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆರೆದು 

ತೋರುತ್ತದೆ; ಭೌತಿಕ ಮನಸ್ಸು ಗಮನಿಸದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮರೆಮುಸುಕು 
ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾನವನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ 

ಮೂಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿಅತಿ ಉನ್ನತವಾದವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆಚೆಯ ಸತ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ 

ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುವ ದೇವತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳತ್ತ ಮಾನವನನ್ನೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕವಿಯ 

ಕಣ್ಣು ಬಾಳನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಾಳದ 

ಒಳನೋಟದಿಂದ ಕಂಡಾಗ, ಅದನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅನಿಸಿ 

ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದ ವಿಶಾಲತೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಛತೆಗೂ ಏರಿದಾಗ, ಅವನ ಶಬ್ದವು ತಾನು 

ಕಂಡಿದುದರ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಿಷ್ಕಾರಕ ಮಾತನ್ನು ಲಯವನ್ನೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ದರ್ಶನ 

ಲೋಕದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಆದರೂ ಇಡಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲ; ಈ 

ಇನ್ನೊಂದು, ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಲೋಕವು ಕೊನೆಯ ಉತ್ಕರ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಉತ್'ಕ್ರಾಂತಿಯ ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ 

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಈ ಉನ್ನತ ಬೆಳಕು ಕವಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವದನ್ನು 

ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ-ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿಗಳು ಪುರಾಣದ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆಯ 

ಮುಖಾಂತರ ಗೃಹಿಸಿದ್ದೂ ಅಥವಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನುಭಾವಿಯು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ 

ಆ ಛಂದೋಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾಮಯ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೂ ಬಿಟ್ಟರೆ. 

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೆ ಬೌದ್ಧಿಕಶಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ವಿಕಾಸದ ಉನ್ನತಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಟ್ಟದ 
ಆಚೆಗೆ ಅದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾತದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ತನ್ನದೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ 

ಸರ್ವಸಂಗ್ರಾಹಕ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳ ಆದರ್ಶ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಾವ್ಯ 

ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ. ಇದು ವರ್ಡ್ವರ್ಥ, ಬ್ಲೇಕ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಲಿಯರ ಹಿಂದಿನ ಯುಗದ 

ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವು ಮಿಲ್ಬನನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಲ್ಲಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಯಾಪವಾಗಿತ್ತು; ಅವನನ್ನು 
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಪ ಸಂಕುಚಿತ ಮತ್ತು ಚೆಂದವಾಗಿ ಶೂನೃವಾಗಿತ್ತು ಇದೇ 
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನವೀನವಾದ ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. 
ಅದು ತನ್ನ ದೂರು, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪನ್ನ ಗಹನ, ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು “ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲಿಯಾದ 
ಬೌದ್ಧಿಕ "ಮಾನವೀಯತೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆಡು ಕಾವ್ಯಮಯ, 
ಕಲಾತ್ಮಕ ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ದೇವ, ಮಾನವ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗಗಳ ಸತ್ಯದ ವಿನಿಶ್ಚಯದ 
ಆಳವನು ್ನ ಕಾವ್ಯದ ತರ್ಕದಿಂದ ಅಳೆದು ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಕಡೆಗೇ ಪರಿಣಾಮತಃ 
ಯುರೋಪದಥ ಎಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕ ಫಶಿಯ ಮುಖ್ಯ "ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತ 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯವು ಹತೊ ಂಭತ್ತನೆಯ ಚೀಟು ಬೌದ್ದಿಕ ಪ್ರಮಾಣತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 
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ಕಾಲ ಹೊರಳಿತು. ಅದು ಕೂಡ ಪೋಪ ಮತ್ತು ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ಥರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಒದಗಿಬಂದ ಅವಸ್ಥಾಂತರದ ಮಂದ ಸಂಚಲನದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಧಜಾಗ್ರತ 
ಸೆಳವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಅಂದೋಲನವು ಅಸ್ಪಷ್ಟವೂ, ತಡವರಿಸುವಂತಹದೂ, 

ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವೂ ಆಗಿತ್ತು; ಹೆಚ್ಚಿನ ರಭಸದ ಶಕ್ತಿಯು ಬಂದಾಗ, ಸರ್ವತ್ರ ಹಬ್ಬಿದ 
ಪ್ರಭಾವಗಳು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಫ್ರೆಂಚ ರಾಜ್ಯಕ್ರಾಂತಿ, ಜರ್ಮನ ಅತಿ ಭೌತಿಕ ಅಚಿಂತ್ಯತೆಗೆ ಹಾಗೂ 
ಅದ್ಭುತರಮ್ಮತೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕೊಂಡಿದ್ದವು. ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಆಶಯದಲ್ಲಿ 
ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಐದಾರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ- ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ 
ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಅತಿ 

ಅನುಭಾವಿಯಾದ ಕಲ್ಪಿಕೆ ತಿರುವಿನ ಆಕಸ್ಥಿಕ ಉದ್ಭಾಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವು ಉತ್ಸ್ಟುರಣದ 

ಬುದ್ಧಿಗೂ ಪರವಾದ ಉಗಮಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ದವು. ಯಾವದೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮದೆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸಮರ್ಥಕ 

ದೇಶೀಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥವಾಗದೆ ಈ ಹಿರಿದಾದ ಒಲವುಗಳು 

ಮಾಯವಾದವು ಇಲ್ಲವೆ, ಆ ಕವಿಗಳ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ನಷ್ಟವಾದವು. ಆ ಕವಿಗಳು 

ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಮ ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು 
ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರದು ಅರುಣೋದಯವಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಮುಂಬೆಳಕಿನ ನಡುಹಗಲನ್ನು, 

ಈಗ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು 

ಪೂರ್ತಿ ಪೂರೈಸುವದಾದರೆ, ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಬ್ಲೇಕ, ಶೆಲ್ಲಿ ವರ್ಡವರ್ಥ 

ಹೊಸದೊಂದು ಕಾವ್ಯಲೋಕದ ಪ್ರಥಮ ಶೋಧ ಯಾತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕಾವ್ಯಲೋಕವು 

ಪ್ರಾಚೀನರ ಇಲ್ಲವೆ ಮಧ್ಯಂತರದ ಕವಿಗಳ ಲೋಕದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದು ಭವಿಷ್ಯದ 

ರಸ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪರಿಚಿತ ಲೋಕವಾಗಬಹುದು, ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನೊರೆ 

ಬುರುಗಿನ ಹೊರ ಉಕ್ಕಂದ ವಲಯವನ್ನೆ ಪೂರ್ತಿ ಸುತ್ತುವದಲ್ಲವಾದರೆ, ಅದೇ 

ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಾಯವನ್ನು ಅಳಿಗಾಲವನ್ನೂ 

ಕಾಣುವದಲ್ಲವಾದರೆ, ಆದೇ ಲೋಕವು ಭವಿಷ್ಯದ್ದಾಗಬೇಕು. 

ನೂತನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಯ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಹದಿನೆಂಟನೆ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯ 

ಕಾಲದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಯೇ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸಾಹಸದಾಯಕ ಛಂದೋ 

ವೃತ್ತಗಳ ಎರಕದಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಶೈಲಿಯಿಂದ, ಪರಿಮಿತ ವಿಷಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ, 

ಕಲ್ಪನಾವಿಲಾಸದ ಅಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಮಾರ್ಗೀಯ ಪಂಥದ ಪಂಡಿತರು ಹೇರಿದ 

ನೋಟದಿಂದ ಸಿಡಿದು ದೂರ ಸರಿದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನವು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರೇ, 

ಕಾಲಿನ್ಸ ಥಾಮ್ಲನ, ಚಾಟರ್ಟನ, ಕೌಪರನಂಥ ಕವಿಗಳು ತಿರುಗಿ ಮಿಲ್ಬನನ ಸರಳ ರಗಳೆ 

ಮತ್ತು ರೀತಿಗೂ ಸ್ಟೇನ್ಸೇರಿಯನ ಮಾದರಿಗೂ ಹೊರಳಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು 

ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವವು ಹಾಗೆಯೇ ಬೈರನ, ಕೀಟ್ಸ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಭಾವಗೀತದ ಚಲಾವಣೆಗೆ, ಆದರೆ 

ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾರ್ಗೀಯ ರೂಪಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು 
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ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಪದ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಳುತ್ತದೆ. ಶೇಕ್ಸಪಿಯರನ ಭಾಷಾ ವೈಭವವನ್ನು 
ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದ ನಿಸ್ತೇಜ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಡೆಯಿತು. ಅಥವಾ 

ರೆಸ್ಫೊರೇಶನ್* ಕಾಲಖಂಡದ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಷರಣಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಮೃದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು 
ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ವರ್ಣರಂಜನೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ಪಡೆದು, ಅದನ್ನು ಅಂದು ಕಾವ್ಯದ 

ಅಪರಿಹಾರ್ಯ ಘಟಕವೆನಿಸಿದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿಚಾರದ ಬೌದ್ಧಿಕ ರೀತಿಯ ನಿರೂಪಣೆಗೆ 

ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆಯ ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವಂತ 

ವೈಖರಿಯು ಇನ್ನೂ ಶಕ್ಕವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಏಕಾಸಗೊಂಡ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧಿಕ 

ರೂಪಿಯಾದ ಭಾಷೆಯು ಒಂದು ಸ್ಥಿರವೂ ಸುಸಾಧಿತವೂ ಆದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಆಧುನಿಕ 

ಮಾದರಿಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ತತ್ವವು-ಈಗಲೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಅದು ಕಾವ್ಯದ 

ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿರೂಪಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಕಾವ್ಯದ ನಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 

ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದ ಕುರಿತು ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ನೇರವಾದ 

ದೃಷ್ಟಿಯ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾದ ಹೊಸದೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 

ಆರಂಭವಿದೆ. ಕೇವಲ ಭಾವನೆಯ ಇಲ್ಲವೆ ಆವೇಶದ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ 

ರಾಗ ರಂಜಿತ ಕಾವ್ಯವೇ ಈ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಆದರೂ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು 

ಆರಂಭಿಕವಾದವು. ಉನ್ಮುಕ್ತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರದವು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆಯ 

ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾರವಾದ ಹೊರೆ ಇನ್ನೂ ಇತ್ತು. ಅಲಂಕಾರಿಕತೆ ಇನ್ನೂ 

ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಿದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೂ, ಕಾವ್ಯ ಭಾವನೆಯ ಹೆಚ್ಚು 

ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಿಗಿತವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಪದ್ಯ ಪ್ರಕಾರವು ಇನ್ನೂ ಬಿರುಸಾಗಿಯೇ 

ಉಳಿದಂತಿದೆ, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿಯೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರ್ಮುಖವೂ ಹೆಚ್ಚು 

ಪರಿಣಾಮಗೇಡಿಯೂ ಆದಂತಿದೆ! ದೇಶೀಯವಾದ ಭಾವಗೀತದ ಶ್ರುತಿಯು ಇನ್ನೂ 

ಮರಳಿ ಮಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ "ಓಡ '*' ರೂಪದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ರಾಜಠೀವಿ, ಕೀಟ ಅಥವಾ 
ಶೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವೈಣಿಕ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಾಳದಿದೆ. ಅಥವಾ ವೈಣಿಕ 

ಗೀತ ರೂಪಗಳು ಹೊರ ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಕ್ರಂದನ, ಕೂಗು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಕತ್ವವು ಮನೋವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಬುದ್ಧಿಯದೇ ಆಗಿದೆ. ರಾಗಾವೇಶವು ಗಟ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ̀ಭಾರದ ಬೌದ್ಧಿಕ 
ತಿರುವುಗಳ ಭಾರಣೆ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಸ ರ್ಗವನ್ನೂ ಜೀವನವನ್ನೂ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೂ 
ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿ ರೂಪಗಳಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ನೋಡಿದರೂ. ದರ್ಶನ, ಭಾವನೆ 
ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಚೇತನದೊಳಗೆ ಒಂದು ಆಳದ ನೋಟದಿಂದ ಕಂಡದ್ದಿಲ್ಲ. 
ಕಪರಣಉ:ಾಗ:ಾ ;/:ಸಔರಾಣಕಾರ್ಭ್ಮ ಾಣ)?ು ೂ ೌಾೂಗ ಕ ಕಾಟಾ ಹೆ ಕ ಚತ ಜಂಜ | 
2ನೆಯ ಚಾರ್ಲಸನನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸದಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡದ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದಾಗ 
ಸ್ಟುವರ್ಟ ರಾಜವಂಶದ ನಃ ಜ್ಞಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೆಸ್ಟೊರೇಶನ್- 17ನೆಯ ಶತಮಾನದ 
ಆರಂಭ ಕಾಲ. 

*ನಾನಾ ಛಂಧಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಪಂಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗೀತೆ 
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ಅಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯದ ಮಹಾ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಗಳು, ಇನ್ನೂ 

ಬಿರುಸಾದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಳ್ಳನೆ ಬಸಿಯುತ್ತ ಹರಿಯಲು ಸುರುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಒಂದು ವೈಭವದ ಕ್ಷಣದ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೋಎಂಬಂತೆ, ಬರಲಿರುವ 

ಆಕಸ್ಥಿಕ ಎತ್ತುಗಡೆಯ ಚಿಹ್ನವೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ. 
ಬರ್ನ್ನ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಹುಟ್ಟನ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಚೇತನಗಳು ತಮ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ 

ಒಡೆದು ಹೊರಬೀಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ನೇರ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ವಾಸ್ತವತೆಯ 

ಸ್ವಚ್ಛಂದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ; ಪ್ರಾಮಾಣೀಕ ಸರಳವಾಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿವಿಧ ಓಟದ ಅಥವಾ ಪುಟಗೆಯ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವನ 
ಕಾವ್ಯದ ಅಂತಸ್ಥ ಗುಣಗಳಲ್ಲದೆ, ಕಾವ್ಯದ ವಿಕಾಸಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಈ ಒಂಟಿದನಿಯ 

ಮಹತ್ವವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಅವನ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಮಿತಿಗಳಿವೆ; ಅದರ ಭಾಷೆಯು 

ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನ ಪ್ರಾಂಜಲ. ಆಕೃತೀಯ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ 

ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದು ಅನೇಕ ಸಲ, ಭಾವಗೀತದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಾರದಷ್ಟು 

ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಿಷ್ಠರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಳಿನ ಕುರಿತ ನೋಟವು ಹತ್ತಿರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಇನ್ನೂ ಆಳದ ಕಾವ್ಯಮಯ ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೊಡದಷ್ಟೂ ತೀರ 

ಹತ್ತಿರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೊರಮಗ್ಗಲುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ, ಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಗಳ 

ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವತೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ 
ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತರವಾದ ಇನ್ನೇನನ್ನೋ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 

ತತ್ವವೇ ಭಾವಗೀತ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ರೂಪ, ಧಾಟಿ ಮತ್ತು ಎದೆ ಮಿಡಿಯುವ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ-ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ-ಅದರ ಇನ್ನೂ 

ಹೃದಯಂಗಮವಾದ ಅಂತರ್ತಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಬರ್ನ್ಸನಲ್ಲಿ 
ನಮ್ಮ ಅಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ; ಅವನು ಹೊಸ 

ಸಹಜತೆಯನ್ನು, ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾವ್ಯಮನೋಧರ್ಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು, ಅದರ 

ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮಾಡಿ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದ ಕುರಿತು ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಚಿಂತನಪರ 

ವಿಚಾರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ, ನಿಕಟವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸುವ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಾವಿಚಾರ 

ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಎದೆ ಮಿಡಿಯುವ ಕಸುವನ್ನು, ಬಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ವ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ, ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸ್ವೈರ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಉತ್ಕಟವಾದ 

ಎಹ್ವಲಗೊಳಿಸುವ ರಾಗಾವೇಶ, ಕೆಲಸಲ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಒಂದು 

ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು-ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತರುತ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸತಾಗಿ, 

ಬಲವಾಗಿ, ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ, ಬರಲಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಮೊದಲುಸುರಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ 

ಅಗ್ರದೂತನಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ಕೂಡಿಕೊಂಡಿವೆ; ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರು ಗಾಯಕರ 
ಗರುವಾಯಿಯಾದ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ಪರಿಣತ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು 

ನಾವು ಪಡೆಯಲು ಮೊದಲು ಆರಂಭಿಸುವದು ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ಥನಲ್ಲಿ ತೀರ ಮುಂಚಿನ 

ದೀಕ್ಷೆಯ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಅವನದು. 
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ಈ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯದ ಧ್ವನಿಗಳು ಅದು. ಅವುಗಳ ಸುವ್ಯಕ್ತ ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳು ಏನೇ 
ಇದ್ದರೂ, ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕೂಡುತ್ತವೆ - 

ವರ್ಡ್ಸವರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಬೈರನ್, ಬ್ಲೇಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ರಿಜ್, ಶೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೀಟ್ಸ್ ಬೈರನ್ 
ಗತಕಾಲದ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ 
ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಚಂಡ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗಡಿಯ ಆಚೆಗೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಎಂದೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಡವರ್ಥ್ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 

ಗತಕಾಲದಿಂದ ದೂರ ಸಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ 

ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದರ ವಿಶಾಲತೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊತ್ತು ತಂದ 

ಇನ್ನೂ ಸಂಕುಚಿತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಒಲವುಗಳ ಭಾರದಡಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಕುಸಿಯುತ್ತಾನೆ. ಬ್ಲೇಕ 

ಮತ್ತು ಕಾಲ್ರಿಜ ಮಾಯಾ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಸರ್ಗಾತೀತ ಅರಳುಗಳಿಂದ 

ಹೇರಿದ ಬೇಲಿಗಳುಳ್ಳ ಹೂತ ಬದಿಯ ಓಣಿಗಳ ಗುಂಟ ಹಾಯ್ದು ಒಂದು ಮಧ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ 

ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ದನಿಗಳೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಥಿವ ರಾಗಾಲಾಪನೆಯಿಂದ 

ಮೊಳಗುತ್ತ ಬರುತ್ತವೆ. ಶೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶವಾದವು, ಬಾಹ್ಯ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಊಹಾ ಭಾವನೆಯು 

ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಯು ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಲೆತಿರುಗಿಸುವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ 
ಏರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನಮಾನವಕೋಟಗೆ ಅಗಮ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ 

ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದೊಡನೆ ನಮಗೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತವೆ. 

ಈ ಆದ್ಯರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎಳೆಯನೂ ಹಲವು ದಿಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತನೂ ಆದ ಕೀಟ್ಲನು 

ಆದರ್ಶ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಬಾಹ್ಯ ಶೂನ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಪ್ತ ಗುಡಿಯನ್ನು 

ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಅತಿ ಗಹನವಾದ ಅನುಭಾವದ 
ಗರ್ಭಗೃಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶೋಧನೆಯು 

ಫಕ್ಕನೆ ತಡೆದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಐಂದ್ರಿಯಕ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ 
ಕಾವ್ಯದತ್ತ ಬೀಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾವ್ಯವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಳಿ, ಕಾವ್ಯಸತ್ಯವನ್ನಾ ಗಲೀ, 
ಕಾವ್ಯಾನಂದವನ್ನಾಗಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂವೇದನೆಗಳ, ಕುತೂಹಲದ ಅವಲೋಕನೆಯ ಇಲ್ಲವೆ 
ನವಿರಾಗಿ ಮನೋವೈಜ್ಞಾ, ನಿಕ ಪರಿಷ್ಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಮುಖಾಂತರ 
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂಬೆಳಗಿನ ನಸುಕಿಗೆ ನಡುಹಗಲು ಇಲ್ಲ 
ಮುಂಜಾವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. 



ಪ್ರಕರಣ ಹದಿನಾಲ್ಕು 
ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಂದೋಲನ 

(1) 

ಪೂರ್ತಿ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂಬ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವು ಆರಂಭವಾಗುವುದು, ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವು ಈ ವಿಶಾಲ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಗೆ 
ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸಂವೇಗದ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಸಂಕುಚಿತ ಮೂಲಗಳು. ನಾವು ಇವುಗಳ 
ಆರಂಭದ ಒಲವುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅವು ಅರ್ಥದ ತ್ವರಿತ ಎಕಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು 

ರೂಪಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ 

ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಭಾವವೂ ಶೋಧನೆಯೂ 
ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉತ್ಕಟತೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಠರಣವನ್ನು, ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು, 

ಕೆಲವೊಂದು ಕೊನೆಯ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಸಾಲುಗಳ 
ತುಡಿತದ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಲುಕುತ್ತವೆ. ಇದರ ಕೊನೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ 

ಒದಗುವ ಅವನತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಜ್ಜಲವೂ ತೃಪ್ತಿಕರವೂ ಆದ ತನ್ನನ್ನೆ ಮೀರುವ 

ಒಂದು ಅತಿರೇಕದಲ್ಲಿ; ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ಆಧುನಿಕ ಆಂದೋಲನವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 

ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸದಾ ಎಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಆಳವಾಗುತ್ತ 

ಹೋಗುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಕುತೂಹಲದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ; ಜ್ಞಾನದ 

ಒಂದು ಮೋಹಾವೇಶ, ಶೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಭಾವಾವೇಶ, ಹೊಸ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಧದ 

ಎಲ್ಲ ಬಹುರೂಪಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತವಾದ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಣ್ಣು ಇದರ ಆ ರೂಪ. 

ಪುನರುಜ್ಜೀವನವು ಜೀವನ ಚೇತನವು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಹಾಗೂ 

ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಗತಿಗಳ ಉತ್ತೇಜಿತ ಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗೆ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುವ 

ಕ್ರಿಯೆಯು; ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಪೂರ್ಣತೆಯು, ಪ್ರಗಲ್ಬ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು 

ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ, ಹೆಚ್ಚು ದೂರದವರೆಗಿನ ಶೋಧದ 

ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗ, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಥಮ ತೋರಿಕೆಗಳ 

ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರಬಹುದಾದ ಯಾವದೇ ಸಂಗತಿಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು 

ತನ್ನದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಎಡಬಿಡದ ಒತ್ತಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾಗಿ 

ಸಂಗ್ರಾಹಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುವದಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಭೌತಿಕ, ಜೈವಿಕ, ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ 

ದೇಹ ಮತ್ತು ಜೀವನದ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆ, ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರದ ಇವುಗಳ 

ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಕೆದಕುತ್ತ ಹೋಗುವ ಸುದೀರ್ಫ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸತ್ವ 
ಶೋಧನೆಯು ಈಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಆಚೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ 

ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ಕಟತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಾ ಚೇತನದ ಸತ್ಯಗಳ 

ಕಡೆಗೆ ನಿಲುಕಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಆತ್ಮವು ಬಾಳಿನ ಪ್ರೇಮಿಕ ಮತ್ತು 
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ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಸಂಗ ವಿಲಾಸಿ; ಆಧುನಿಕ ಚೇತನವು ನಿಚ್ಚಳವಾದ, ಎಶಾಲವಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ 

ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಸತ್ಯದ ಪಂಥದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 

ಜ್ಞಾನವೂ, ಜ್ಞಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾದ ಚೇತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅದರ 

ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಗತ್ಯಗಳು. ಈ ಯುಗದ ಕಾವ್ಯವು ಈ ಮಹಾ ಪ್ರೇರಣೆಯ 

ಬಾಗನ್ನು ಬೌದ್ದಿಕವಾಗಿಯೂ ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುರೋಪ ಖಂಡದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪ್ರಾ 

ಆಂದೋಲನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಮಿಗಿಲಾದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದಲೂ 

ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಸುಸಂಗತ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ರೂಪರೇಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. 
ಟ್ಯೂಟೋನಿಕ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯವು, 

ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅತಿ - ಭೌತಿಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಕೊನೆಗೆ 

ಸೈಂಡಿನೋವಿಯನ್ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯನ ಲೇಖಕರ ಕೃತಿಗಳು ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಥವಾ ಐಂದ್ರಿಯಿಕ 

ವಾಸ್ತವತೆಯ ಮತ್ತು ಭಾವರಾಗದ ಅಥವಾ ಮನೋ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನುಭವದ 

ಮೇಲ್ರೋರಿಕೆಗೇ ಎರುದ್ದವಾದ ಎರಡು ಮಗ್ಗಲುಗಳೊಂದಿಗೆ-ಇವೆರಡೂ ಎಳೆಗಳು 

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಂಗಡವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಲ್ಯಾಟನರಲ್ಲಿ 

ತತ್ಸಮ ಆರಂಭಗಳು, ರೂಸೋ, ಶಾಟ್ಯೂಬ್ರಿಯಾಂ, ಶೆನೀರ, ಹ್ಯೂಗೊರವರ 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಧ್ಯಂತರದ ಕಲಾತ್ಮಕ 
ಎಕಾಸವು ಪಾರ್ನೆಸಿಯನರಿಂದಲೂ, ಅನಂತರದ ತತ್ಸಮ ತಿರುವು ಮಲ್ಲಾರ್ಮೆ ವರ್ಲೇ 

ದಾಸೌರಿಯೋ ಇವರ ಕಾವ್ಯದ ಕಡೆಗೂ, ಕೆಲವರಿಂದ ಅವನತಿಯ ಆರಂಭವೆಂದು 

ದೂಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಆ ಬಾಗಿನ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗೊಂದಲಗೆಟ್ಟಿವೆ - ಹಿಳಿಬುಗಟ್ಟಿವೆ. ಕೃತಿಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 

ಕಡಿಮೆ ನಿಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿ; ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕವಿಗಳ ಹಿರಿಮೆ ಏನೇ 
ಇದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ 

ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಸ್ವರವಿದೆ; ಬುದ್ಧಿಯ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನೆಗಳ 

ಒತ್ತಾಯದ ಆಚೆಗೆ ಎತ್ತಿದ ನೋಟವಿದೆ. ಯೂರೋಪ ಖಂಡದ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 

ನಿಲುಕದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾತ್ಫಕ ಸಾಮಂಜಸ್ಯದ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾದ 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನೇರದಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಶುದ್ಧತೆಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅದನ್ನು 

ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಅವೇ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, 

ಕೆಸಲ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಮತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವ ಮನಸಿನ ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಾದ 
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶೀಲದ ಕಸುವಿನಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಬಹಳ ಸಲ 
ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕೇಂದ್ರಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ. ವೈಭವಶಾಲಿಯಾದ ಸಂಕುಚಿತ 
ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯವಾಗಿ ಒಡೆದೆದ್ದೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅತಿ ಆರಂಭದ ಶಕ್ತಿ ಯು ನಿಸರ್ಗದ 
ಕುರಿತು ಪರಿವರ್ತಿತ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಜಾಗೃತಿ. ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ 
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ಕಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಜಾಗೃತಿ, ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮದ 
ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಸರ್ಗದ ವಿವರಗಳ ಮೆಲಿ ಅದರ ಭಾಷ ದನಿ, ವಸ್ತು ಗಟ್ 
ಪ್ರಭಾವಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪನಾಮಯವೂ ಸಮೀಕ್ಷಕವೂ ಕಲಾತ್ಮಕ ಇಲ್ಲವೆ 
ಸಹಾನುಭೂತಿಪರವೂ ಆದ ಚಿತ್ತದ ನೆಲಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಆಧುನಿಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದ 
ಎಡಬಿಡದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ; ಬೌದ್ಧಿಕ ಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮತ್ತು 
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಅಪರಿಮಿತ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಒಯ್ದ ಒಲವಿನದೇ ಕಾವ್ಯಾತೃಕ ಮಗ್ಗ ಲಿದು. 
ಹಳೆಯ ಕಾವ್ಯವು. ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ಶು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ 
ಹಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನೋ ಅಲಂಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೋ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 
ಅಂಚನ್ನೊ, 'ಹಿನ್ನಲೆಯನ್ನೊ. ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಜೀವನದಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಚಾರದ 
ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಆಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ತತ್ಕಾಲದ 
ಮಾನವೀಯ ಎಚಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ 

ಪೋಷಕವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ 
ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅನುಷಂಗಿಕವಾದ ನಿರುದ್ದೇಶವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮತ್ತು 

ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಭೋಗಾಸಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ 
ಆತ್ಮೀಯ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ್ಟ ಆಳವಡಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಳವಾಗಿ ಜರುಗುವ ಮಾವೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದರೂ ಅದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೈಚಳಕವಾಗಿ ಬರುತಿತ್ತು. 
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅತ್ಥನಿಷ್ಠ ಜೀವನವನ್ನು ಪುರಾಣ, ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು 

ಅದರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಳುವ ದೈವಿಕ ವಿಭೂತಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ 

ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ 

ಹಿರಿದಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಅನುಭೂತಿಯ ಶೀಘ್ರವೂ ವಿಪುಲವೂ 

ಆದ ವಿಸ ರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಸರ್ಗವು ಕವಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ 

ಆಸ್ತಿತ್ವವಾಗಿ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು 

ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಇರುವ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ಅಥವಾ ಮಿಗಿಲಾದ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾವ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿಯೂ ನಿಸರ್ಗದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಟ ಹಾಸ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯೂ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ 

ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ನಾಜೂಕಿನ ಕಣ್ಣನ್ನೂ ಕೈಚಳಕವನ್ನೂ, ಹಿಂದಿನ 

ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಂತೈಸುತಿದ್ದ ಸ್ಥೂಲವೂ ಬಲಿಷ್ಠವೂ ಬರೆ ಸುಂದರ ಅಥವಾ 

ಮನಂಬುಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬದಲಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ನವಿರಾದ 

ಬಹಿರ್ಮುಖತೆಯ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ನವೀನ ದರ್ಶನದ 

ಇಡಿಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲಸಲ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಕಟ್ಟುವಂಥ 

ಸೂಚ್ಯತೆಯ ನಿರೂಪ ಣಂ, 8 ಮಾಡುತ್ತ ಕೆಲಸಲ ಪರಿಣಾಮಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ 

ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕಲ್ಪನಾಮಯ 

ಪುನಾರಚನೆಯಿಂದ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸಅ, ತನ್ನ ಅತಿ ನವಿರಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿ 
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ಐಂದ್ರಿಯಿಕವಾಗಿ ಅನುಭಾವಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೇ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಬರುವಂತೆ ಕಾಣುವ 

ಆಳವೂ ಭೇದಕವೂ ಆದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅದು ಬಹಿರಂಗದಿಂದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ 

ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಪ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು 

ಮಂಡಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುನಾರಚಿಸುತ್ತದೆ. ರೆ ಆ ಹೊಸ ಮಾಡಿನ ಆಹರ 

ಬದುಕಿನ ಒಳಸತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು _ನಿಕಟವಾಗಿ ರೂಪದೊಳಗಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ನಿಲುಕುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ, ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ನಿಲುಕು ಆಧುನಿಕ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಅತಿ 

ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊಳೆದು "ಕಾಣುವ ಲಕ್ಷಣದ ತಿರುವು, ಈ ನಿಲುಕು ಇಬ್ಬದಿಯಿಂದ 

ಮುಂದರಿಯುತ್ತದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ 

ಮಾನವ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ಅನುಭೂತಿಯ ಅನ್ಯೊ ನನ್ಯಾಶ್ರ ಹುದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು 

ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಶ್ವಾತ್ಮಕ ಚೀತನಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗುವ "ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯು. ಒಂದು 

ಬದಿಗೆ ಒಂದು ಮಹಾ ಜೀವನವೆಂದು, ಭಾವವೆಂದು, ವಿಭೂತಿಯೆಂದು, ತನ್ನ 

ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನೂ, ವೃತ್ತಿ ಗಳನ್ನೂ, ಭಾವಗಳನ್ನೂ ಬದುಕಿನ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಲವು ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ 

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತ ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಆವಿಷೃತಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತ ನಿಸರ್ಗದ ಆತ್ಮನಿಷ್ಟ 

ಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಲವು ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಅದೊಂದು ಜಿವಂತ ಜಾಗೃತ ನೋಟವು. ನಿಸರ್ಗದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಒಮದು ವಿಶಾಲವಾದ 

ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿಯೋ, ಅಥವಾ ಅದರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭಾವಮುದ್ರೆಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿಯೋ 

ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸತತವಾಗಿ ಹೆಣಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 

ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದಿಯಾದ ಮಾನವೀಯ ಸಂವಾದವಿರುತ್ತದೆ; ಅದು 

ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮು ಗುಟ್ಟರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕೇವಲ 

ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಉತ್ಪ್ತೇಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೆ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಸಂವಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆ ಸ್ವಂತಿಕೆಯದಾಗಬಹುದು, 

ಅಥವಾ ಅಸಂತೃಪ್ತ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಾಟದ್ದಾಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಅದು 

ಮಾನವೀವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವನ್ನೋ, ಮನಸ್ಸನ್ನೋ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನೊ ಜೈವಿಕ ಬಾಳನ್ನೂ ದೃಶ್ಯ 

ಮತ್ತು ಗಮ್ಯ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮ, ಮನಸ್ಸು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುವ, 
ಸಮರಸವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಯೂ 

ನಿಲುಕು ಯತ್ನವು ನಡೆಯುವದು ಕಲ್ಪನೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆತ್ಮದ 

ಮುಖಾಂತರವೇ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಧನಗಳೊಳಗಿಂದಲೇ ನಿಸರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾದ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮಾನವನೊಳಗಿನ 

ಸತ್ವಚೇತನವು ನಿಸರ್ಗವನ್ನೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ 

ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಭೂತಿಯತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಮಾನವನ 

3 ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ್ದು ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಕಲೆಯೂ, ಕಾವ್ಯವೂ, 
ಸ್ ಪೂರ್ವದ ಮಟ್ಟಿಗಂತೂ, ಮ್ಮ ಚನ ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯೆನ್ನು 
ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ" ಎದುರುಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
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ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೇತನವನ್ನು ಸಮರಸವಾಗಿಸಿ ಐಕ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. 

ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯವು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಹಾಗೂ ಆಗ್ರಹದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಭವದ ವಿಸ್ತರಣೆಯು. ಮಾನವನು 
ತನ್ನನ್ನೆ ಹೊಂದಿದ ಮಿಗಿಲಾದ ಜಾಗೃತಿ: ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾಲಗಳ ಈ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 

ಎಶ್ವದ ಒತ್ತಾ ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಮತ್ತು ಅವನ ವರ್ತಮಾನ, ಭೂತ ಮತ್ತು 

ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ, ವಿಚಾರದ ಬೌದ್ಧಿಕ 

ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಆಂದೋಲನವು ಇರುತಿದ್ದೂ, 

ಮಾನವ ವಂಶದ ಮೂಲ, ಪುರಾತನತ್ವ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವರ್ತಮಾನ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಉಗಮಂಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ, ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ, 

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅನೇಕ ಆದರ್ಶ ಊಹನೆ ಮತ್ತು 

ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅಭೀಪ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಆದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯುಳ್ಳ ವಿಜ್ಞಾನವೂ 

ಆ ವೈಚಾರಿಕ ಆಂದೋಲನದ ಅಂಗವು. ಈ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮತ್ತು ಅವನ 

ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀ 

ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಸರ್ವ ಸಮಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಅದರ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನವು ಆಲೋಚನಾಪರವಾಗಿತ್ತು. ಅತಿ ಭೌತಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗಿತ್ತು. 

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ, ವಿವರವೂ ಸಫಲವೂ ಆದ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಿಧಾನಗಳ ಸಂಪಸ್ನತೆಗಿಂತ ಮೇಲ್ಮಗ್ಗಲ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅದರ 

ಎಜ್ಞಾನ- ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾ; ನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯೇ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಭೂತಕಾಲದ 

ಬಗೆಗೆ ಅದರ ನೋಟವು ಪುರಾಣಾತ್ಮಕ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟೀಯವಾಗಿತ್ತೆ 

ಹೊರತು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕವೂ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯು ಅಲ್ಲ. ವರ್ತಮಾನದ ಬಗೆಗೆ ಅದರ ನೋಟವು 

ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಮಿತವೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ಗಹನತೆಯಿಲ್ಲದ್ದೂ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಅದರ ಮುನ್ನೋಟವು 

ಅದರ ಅಭಾವದಿಂದಲೇ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯವಾಗಿತ್ತು ಸ್ಥಿರವೂ ಸತತವೂ ಆದ, ಆಧುನಿಕ 

ಮನಸ್ಸಿನ ಆತ್ಮವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅನೇಕ ಪರಿಸೀಮನಗೊಳಿಸುವ ಅಡೆ ತಡೆಗಳನ್ನು 
ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವೂ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುವ 

ಕ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠತೆಯೂ, ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ವಾಸವೂ ನಿಸರ್ಗದಂತೆ 

ಮಾನವನ ಕುರಿತೂ ಒಂದು ಎಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ದೃಷ್ಟಿಯೂ, ಅದರ ಬಲಿಷ್ಠ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. 

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು 

ವಿಶಾಲವಾದ ಬಹುಮುಖ ಆಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನವಿರಾದ ಪರಿಷ್ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಿನುಗಾದ 

ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯದ ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ವಿವಿಧವಾದ ಹೊರನೋಟ 

ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ಒಳನೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೇವಲ ಇಂದಿನ ಮಾನವ, ನಮ್ಮದೇ 

ದೇಶದವ, ಮಾದರಿಯವ, ಇಲ್ಲವೆ ನಮ್ಮದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದವನೆಂದಲ್ಲ 
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ಆದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯೆ ತಾನಾದ ಮಾನವ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 

ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಂಡವ-ಇಂಥ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನ ಬಿತ್ತರಣೆ 
ಹೊಂದುವ ಉಸಿರು ಹಳೆಯ ಮಾರ್ಗೀಯ ಅನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಮಿತವಾದ ಮಾದರಿಯ 

ಮನೋವೃತ್ತಿಯು ಅಂದಗೆಟ್ಟ ಬರ್ಬರ ಅಂಶವೆಂದು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಬದಿಗೊತ್ತಿದ ಎಲ್ಲರ 
ಉತ್ಸುಕವೂ ಕಾವ್ಯಮಯವೂ ಅದ್ಭುತರಮ್ಯವೂ ಆದ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಬಂದಿತು. ಅಪರಿಚಿತವೂ, ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಲದ ಮೂಲಕವೆ ಆಕರ್ಷಕವೂ ಆದ 
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಾಕೃತ- ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ವನ್ಯ ಮಧ್ಯಯುಗದ 

ಮಾನವನೂ ಅವನ ಕಣ್ಣುಕಟ್ಟುವ ಬದುಕೂ ಅದರ ಉಜ್ಜ್ವಲ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಭಾರವಾದ 
ಬಣ್ಣದ ಬೆಡಗಿನೊಳಗಿಂದ ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಂಡ ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಜೀವನವೂ ಗತಕಾಲದ 
ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳೂ, ಒಕ್ಕಲಿಗನ, ಒಂಟಿಬಾಳಿನ, ಲೋಕ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಅಪರಾಧಿಯ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ 
ಹತ್ತಿರವಿರುವ, ರೂಢಿಯಿಂದ ವೇಷ ಮರೆಯಿಸದ ಅಥವಾ, ಕೃತ್ರಿಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ 

ಭ್ರ ಷ್ಟಗೊಳ್ಳದ ಜೀವನವೂ, ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಎರುದ್ಧ ಬಂಡೆದ್ದ 
ಮಾನವನೂ ಮಾನವಕೋಟಿಯ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಮಯ ಜಂ ಬಗೆಗೆ 
ಹೇತುಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯೂ ಆಯ್ಕೆಯೂ, ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ವನ್ಯ, ಭವ್ಧ 
ಕ್ರೂರ, ಮತ್ತು ಏಕಾಂತ "ದೃಶ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಟ ಅದರ ಸಂಪನ್ನ ಉಷ್ಣವಲಯದ 
ಗೊಂಡಾರಣ್ಯದೆ. ನಿರ್ಜನ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನದ ಅದರ ಏಕಾಂತ ನಿವೃತ್ತ 
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಭಾವರಾಗಮಯ 
ಇಲ್ಲವ ದಾರ್ಶಿನಿಕ, ನಿಸರ್ಗವಾದ, ಇನ್ನೊ 0ಂದು ಕಡೆಗೆ ರಂಗುರಂಗಿನ ಬಹುವರ್ಣ ದೀಪ್ತ 
ರೋಮ್ಯಾಂಟಕ್ ವಾದ, ಮೇಲ್ಮೈ ಫಯ ಮಧ್ಯಯುಗೀನತೆಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟೀಕರಣ 
ಹೆಲ್ಲನಿರುಂ (ಗ್ರೀಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಲಾಮೂಲ್ಯಗಳ' ಆರಾಧನೆ) ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂ ವೈಚಾರಿಕ 
ಅತಿಭೌತವಾದದ ಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗವನ್ನೂ ಮೀರುವ ಒಲವುಗಳು, ಇದರ 
ಮುಖ್ಯ ಘಟಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ರೂಸ್ಸೊ ಮತ್ತು ಶಾಟ್ಯೂಬ್ರಿ ಯಾಂರಿಂದ ಹ್ಯೂಗೋನವರೆಗೂ 
ಚಾಚಿ "ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಗಯಟೆ, ಶೀಲ್ದರ ಮತ್ತು ಹೀನೆರನ್ನು ವರ್ಷ ರಫ್ ಬೈರನ, 
ಕೀಟ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಲಿಯನ್ನೂ ಸಂಗಡ ಒಯ್ಯುವ, ಉಜ್ಜ _ಲವೂ, ಗೊಂದಲಗೆಡಿಸುವಷ್ಟೂ 
ಸಂಕೇರ್ಣ ವೂ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಅಪಕ್ಷವೂ ಅಪೂರ್ಣವೂ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವುಗಳಿಂದ 
ಕೂಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಪುನರುಜಿ ಸೀವನ ಯುಗ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಫಲಗಳಿಂದ 
ಇಂದಿನ ಅಧುನಿಕತೆಗೆ ಅವಸರದ ತ್ವರಿತ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕತೆಯೂ 
ಈಗಾಗಲೆ ನಿನ್ನೆಯ ಆಧುನಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಸ ಬಹಳಷ್ಟೂ ಅಂಶವು ತಪ್ಪಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, 
ಮೇಲ್ಮೈ ಯದು, ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಕವಾದದ್ದು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಟ್ಯೂಬ್ರಿಯಾಂ ಮತ್ತು 
ಬೈರನ್ನನಲ್ಲಿಯಂತೆ ಕೃತಕವೂ, ಭಂಗಿಯೂ ಅವಿರ್ಭಾವವೂ ಆಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ ರೊಮ್ಯಾಂಟಸ್ಫ 
ಕವಿಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಲಕ್ಷಣ, ತೀರ ತಿಣಕಿದ್ದು ವಿಪರೀತ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದ್ದು, 
ನಂತರದ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಕಲಯನ್ನೆ ಕೆಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ, ರೂಪ, ಆಕೃತಿಯ 
ಶೈಥಿಲ್ಯ ಅಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಕಿರಿಯಾಳ, ಇಲ್ಲವ ತೆರವು, ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಗೆಟ್ಟ 
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ಕಲ್ಪನಾವಿಲಾಸ - ಇವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು ಟು. ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿರಂಜಿತ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಅದು ಇಂಥ ನಿಂದೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಿತು;-ಆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದ ರೊಮ್ಯಾ ೦ಟಿಕ್ 
ಅಂಶಗಳ ಎರುದ್ದ ಆಪಾದಿಸುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಂದೆಯೆಂದರೆ ಕೊಮು ್ಯ೦ಟಿಕ್ವಾದವು ವಡವಿ 
ಬೀಳುವ ಗುಂಡು ಕೃತಕತೆ, ಕಪಟತೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದ ತೋರಿಕೆಯ 
ಹಿಂದೆ ಹೊಸ ಸತ್ಯದ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶಂಸ ಕಸುವಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತು 
ಮಿತಿಮೀರಿದ ಮಿಗಿಲಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು; ಕಲ್ಪನೆಯ ನೋಟವನ್ನು 
ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ 
ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಇವನ್ನು ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನವು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟನಿಂದ ಆದರೆ ತನ್ನದೆ 

ಆದ ಕಸಕುತನದಿಂದ, ಬಹುಶಃ ಕಡಿಮೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಭೆಯ ರಭಸದಿಂದ ಮತ್ತು 
ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಿಂದ ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿತು. 

ಈ ಒಲವುಗಳಿಂದ ಹಿಂದೇಟು ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ 

ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಎಶೇಷ ಒತ್ತಿನ: ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿತು. ಈ: ಒತ್ತು ರೂಪಣದ 
ಮೇಲೆ, ಸಮತೋಲದ ಮೇಲೆ ರಚನೆಯ. ಆಕೃತಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ, ಭಾಷೆಯ 

ವಿವರವಾದ ಚೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ಕಲ್ಪಕತೆಯ 

ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಕೇವಲ ಆವೇಶರಹಿತವಾದ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ 

ಆವೇಶಗೊಂಡ ದೃಶ್ಯ, ವಸ್ತು ವಿಚಾರ-ಕಲ್ಪನೆ, ಭಾವನೆ, ಮಾನವ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗಗಳ 

ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪನವು “ಈ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ ಕ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆಳುವ 

ಭಾವವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದು ಸಟ ಪ್ರಶಾಂತವೂ "ವಿಷ್ಪಕ್ತವೂ 

ಕಲೆಗಾಗಿಯೇ ಆದ ಆಸಕ್ತಿಯೇ - ಈ ಸಮತೂಕವನ್ನು ಗೈಟೆ ಹಿಂದೆಯೇ 

ಇದಿರುಗೊಂಡಿದ್ದು- ಅದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವ ವಾತಾವರಣವು. 

ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಅವನ ಭೂತ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿರ್ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕ ಆಸಕ್ತಿ 

ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳ ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಪ್ರತಿಫಲನವು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಆವೇಶರಹಿತ, ಅನುರಿಕ್ತಾ 

ವ್ಯಕ್ರ ತ ನ್ಯಾಯನಿಷ್ಠೆ ಸಾಶಂಕ ವಿಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಸ್ವಾ ರಸ್ಕಪಡುವ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಪರ 

ಬುದ್ದಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೂ ಅದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಶಾತೃ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಯ 

ನಿರ್ವಿಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಬಣ್ಣವನ್ನೂ, ಒತ್ತನ್ನೂ, 

ವಿಧಾಯಕ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಾವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ವಿಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹಾಗೂ 

ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ, ಬರ್ಬರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ 

ನಾಗರಿಕತೆಯ, ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌರ್ವಾತ್ಯ 
ಮಾನವತೆಯ ಮನೋಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ, ಅದರ ಧಾರ್ಮಿಕ, ದಾರ್ಶನಿಕ 

ಅನಿಸಿಕೆಗಳ, ಸಮಾಜಗಳ ಕಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವ, ಮತ್ತು ಅದರ 

ಭೂತಕಾಲದ ಅಂತರಿಕ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ವರ್ತಮಾನದ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ 
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ಮನೋತವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಂದೋಲನವೂ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಇತರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. 
ಈ ರೂಪಗಳು ಅದರ ತತ್ವಗಳ ಎರುದ್ದ ಬಂಡುಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಂಡೂ ಅದರೊಳಗಿಂದಲೇ 

ಉಂಟಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಬಂಡಾಯದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 

ವಿರೋಧಾಭಾಸವು ಎಲ್ಲ ಮಾನವೀ ವಿಕಾಸ ಕ್ರಮಗಳ, ಉತ್ಕಮಣಗಳ ಸ್ಥಿರವಾದ 

ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. 

ಈ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಹೊಳೆಯುವ 

ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾದದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟದ ಆವೇಶ ಯುಕ್ತ ಬೀಸಾಟ. 

ವಾಸ್ತವ ವಾದದ ತಿರುಳೆಂದರೆ, ಮಾನವನನ್ನು ಅವನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಯಾವದೆ ತೆರೆಗಳೂ ತೋರಿಕೆಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವು. ಅದು 
ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಂತೆ, ವಸ್ತುವಿಗೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ 

ತಿರುವನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಒಲವನ್ನು ಕಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು 

ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಂತೆ. ಕಲೆಯು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆ 

ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದಂತೆ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ, ಅದು ಕಲೆಯೇ 
ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೆ ಹೊರಗೆಡುಹಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 
ಚಲನೆಯು ಗತಕಾಲದ ದೃಶ್ಯಶ್ರೇಣಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರ್ತಮಾನ 

ದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಸೃತಿ ಆದರೂ ಅದು ಆರಂಭವಾದ್ದು ಒಂದು ಡ್ವಂದ್ವಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ: 
ಗತಕಾಲವನ್ನು ಆದರ್ಶ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಪನೆಯು ಕಾಣುವ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದ ಅಂತರದ 

ಮಟ್ಟಿನೊಳಗಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕಠಿಣವೂ ಕೆಲಸಲ ಕ್ರೂರವೂ ಆದ ಸತ್ಯದ ಖಚಿತವಾದ 
ಸುಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವದು. ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ತಮಾನವನ್ನೂ ಆದೇ ಕಠೋರ ಹಿಂಸ್ರ 
ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಗತಕಾಲದ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ 
ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪನೆಯು ಅಸಾಧ್ಯವು; ಅದು ತನ್ನೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಕತೆಯ ಮತ್ತು 
ಹಟವಾದಿ ರಚನೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾದವು 
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಒಲಿದಿರುತ್ತ ದೆ. 
ಏಕೆಂದರೆ, ಅದನ್ನೊಂದೇ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾದ, ಏಕೆಂದರೆ ತೀರ ಹತ್ತಿರದ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ, 
ಅವಲೋಕನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾ, ನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಅದು 
ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನು ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನೂ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಚೂರಿಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ 
ಯಂತ್ರಕ್ಕೂ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಅಲ್ಪತನ, ಅಪೂರ್ಣತೆ, ಕುರೂಪತೆ, ಮನೋ ಜಾಡ್ಯ 
ಗಳ ಮೊದಲ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಎಟಕುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅತಿರಂಜನೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 
ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆ ಸಮಗ್ರವೆಂದು ಅಥವಾ ಅವನ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಂಶವೆಂದು 
ಭಾವಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕ ರೋಗವೆಂದು, 
ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಬಂದಳಿಕೆಯೋ ಬುರುಸೋ ಎಂಬಂತೆ 
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ನಡೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಡಗುತ್ತ ದೆ. ಅದು ಕೊನೆಗಾಣುವದು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ 
ಅದು ಸುರುವಾಗುವದು, ಅತಿರಂಜನೆಯಿಂದ, ಇದು ವಾಸ್ತವವಾದದ ನಿಜವಾದ 
ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊರಗೆಡುಹುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೃತಕ ವೈಜ್ಗಾ ನಿಕ ಪೂರ್ವ ಗೃಹಿಕ ವ್ಯಾಪೃತಿಗಳಿಂದ 
ವಿಕೃತವಾದ 'ಕೊಮ್ಕಾ ಂಟಿಕ ವಾದಕ್ಕೆ, ಜು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸು. ರೊಮ್ಯಾ ೦ಟಿಕ 
ಡೆ ಕೂಡ ವಿಕಟ ವಿಲಕ್ಷಣ, 'ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂಗದ ಮೆಲೆ ಸತತಿಮದ 
ಒತ್ತು ಇಡುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ಇತರ ಹೊಳಪಿನ 
ಬಣ್ಣ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊ ದು ಛಾಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವವಾದವು. ಆದೇ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು 
ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸತ, ಮತ್ತು ಎಜ್ರಾ ನನದ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವದೆಂದು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ 6 ಕಲೆಯ ಸಜ ಎಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದ, ಅದು ತನ್ನ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದ 
ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗಾಗಿ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಅವಾಹಕ ಇಲ್ಲವೆ ಅಹ್ವಾನದ ಒತ್ತನ್ನು 
ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಡೆದೆದ್ದು ಕಾಣುವ ಅಚ್ಚು ನಿಚ್ಚಳತನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವದಕ್ಕಾಗಿ, 
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸತ್ಯದ ಛಾಯೆಗಳನ್ನೂ ವಏನ್ಯಾಸಗಳನ್ನೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ 

ಅದು ಆದರ್ಶದ ನಿಜವಾದ ಈ ಪರಿಮಾಣವನ್ನೂ ಸುಳ್ಳುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆದರ್ಶದ 

ಪರಿಮಾಣವು ಮಾನವ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಒಂದುಅಂಶವು. ಆದರೆ 
ಮಾನವನಲ್ಲಿಯ ಈ ಆದರ್ಶವಾದವನ್ನು ಅವನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಪತೆಗಳ 

ಪಾತಳಿಗೆ ತಂದಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅವನ ಸರಾಸರಿ ಮಾನವತೆಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಎಳೆ ಮಾತ್ರವೆಂದು ಕಾಣಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೋಗಿಗೆ 

ಕಟ್ಟುಕತೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಕಲೆಯಲ್ಲಿಯ ಆದರ್ಶಾತ್ಮಕ ಘಟಕದ 

ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಘಟಕವೆಂದರೆ, ಆದರ್ಶದ ಸತ್ಯವು 

ಅಡಕವಾಗಿರುವದು. ತೀರ ಹತ್ತಿರದ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಪರಿಮಿತಿಗಳ ಆಚೆಗೆ ತುಡಿಯುವ 

ಅದರ ಅಭೀಪ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೆ ಮೀರಿ ಮೇಲೇರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸ ವಹಿಸುವ 

ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯ ಕ್ಷಣಿಕ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ 

ವಾಸ್ತವವಾದವೂ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಂದ, ಅದು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಧಿಸುವ 

ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ ವಾದವು ಗುರಿಯಾದ ನಿಂದೆಗೆ ತಾನೆ ಅಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಅದು ಎಡವಿಬೀಳುವ ತೊಡಕು ಕೃತಕತೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಇದು ಅದರ 

ವಿಚಾರ-ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡಿಯೇ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ 

ಅಂದೋಲನವೂ ತನ್ನ ಕಗ್ಗ ಕಸಕುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಸ ಘಟಕಗಳನ್ನೂ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನೂ 

ತಂದಿದೆ. ಅದು ಕಥೆ-ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗದ್ಯ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ 

ಗಣನೀಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಇತರ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ 

ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜಾಡುಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಧಿಪತ್ಯ ನಡೆಸಲಾರದೆ 

ಹೋಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಅದು ಕಾವ್ಯದ ಸತ್ವಕ್ಕೇ ಸಾವಾಗಿ ಬಿಡುತಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ 

ಕಾವ್ಯದ ಬಾಳಿನ ಉಸಿರೇ ಬಾಹ್ಯ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಮೀರುವದಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾದವು 
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ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಈಗಲೇ ತನ್ನೊಳಗಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೃಜನ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಏಕಾಸಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯ 

ಆಗಮನವು ಅದರ ಸ್ವಂತದ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನೆ ಸಾರುತ್ತದೆ. 



ಪ್ರಕರಣ ಹದಿನೈದು 

ಅಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಂದೋಲನ 

1 

ಪ್ರಧಾನ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವಾಸ್ತವವಾದದ ಕಾಲಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯ ೦ತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ 
ಬಲದಿಂದಲೂ ಹೊರಬಂದಿದ್ರೂ. ತೀರ ಎರುದ್ದವಾದ ಬಡಿಯ ತತ್ವದತ್ತ ಸುಸ್ರ 
ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ಣವಾದ ಭಾವನಿಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯದತ್ತ ಸಂಚಲನೆ ಹತ್ತೊಂಥತ್ತನೆಯ 
ಶತಮಾನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದು ಘೋಷಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಹಾಗೂ 
ಅದರ ಬಹಳಷ್ಟು ಏ6ಶದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಮೂಲಭೂತವೂ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಆದ ಸ್ವರೂಪದ 

ನಡುವೆ ಒಂದು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಪ ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗುರಿಯಲ್ಲಿ 
ಉದ್ದಕ್ಕೂ- ಕೆಲವೊಂದು. ಗಣನೀಯ ಅಪವಾದಗಳಿದ್ದರೂ- ಅದು ಬಲಿಷ್ಠ 
ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ್ಛತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಯುಗದ ವೃತ್ತಿಯೇ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ 

ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕುತೂಹಲ, ವಿಶ್ವವನ್ನು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ನೋಡಿ, ತಿಳಿದು 
ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಲವಲವಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ವಸ್ತುವಿನತ್ತ ಹೊರಳಿಸಿದ ಬಲಿಷ್ಠವೂ ಸ್ವಚ್ಛವೂ 

ಆದ ದೃಷ್ಟಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜತೆಗೆ ಬೇಕೆನಿಸುವದು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿರಾಕರಣೆ. 
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನೀರಿಕ್ಷಣೆ- ಪರೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ "ದೃಷ್ಠಿ ಯು ತೀರ 
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಖಕರ ವಸು ವನ್ನು ಒಳಗಿಂದ 

ರಚಿಸುತ್ತದೆ, ರಂಗುತುಂಬುತ್ತದೆ; ಎರಡನೆಯದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆಯೆ ತನ್ನ. ರೂಪವನ್ನು 

ರಂಗನ್ನು ಅಚ್ಚೊತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುವದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, 

ಆಧುನಿಕ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಹೀತವಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವದೇನೆಂದರೆ, ವಸ್ತುಗಳು 

ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವೆ ಇರುತ್ತವೆ; ಹೊರತು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವುಗಳ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. 

ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದ ಆದರ್ಶವು ಸುಂದರವಾಗಿ ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಿಕೆ ಎಂದು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ 

ಗಯಟೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದನು. 

ಅಂದಿನಿಂದಲೂ, ಆರಂಭದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನಿನವರೆಗೂ, ಆಧುನಿಕ 

ನಿರ್ಮಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೇ ಗೆರೆಯನ್ನೂ ಗೀರಿದೆ. ಅದು ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ 

ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಉಪಪತ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುವ ಬದಲು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ, 

ಮಿಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ರಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭದ್ರವಾದ ಇಲ್ಲವೆ 

ವಾಸ್ತವತೆಯಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು-ಈ ಮೂರೂ ರೀತಿಗಳು ಅನೇಕ ಸಲ 

ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು- ಅದು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ವಿಚಾರ 

ಭಾವನೆ ರಸಾತ್ನಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳು ನಿಚ್ಚಳವೂ ಬಲಿಷ್ಠವೂ ಆದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಅವಲೋಕನೆಯ 

ಒಳಗಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವದು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ಒಳ ಸೇರುವದು - ಎಂದು 

ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ, ಇಷ್ಟೇ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಅಧುನಿಕ ಮನೋ ಲಕ್ಷಣವು 
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ಅದರ ಬೆಳೆಯುವ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠತೆ, ""ನಾನು'' "ತಾನು' ಅಥವಾ ಆತ್ಮದ ಉತ್ಕಟವಾದ ಅರಿವು. 

ಅದೂ ಏನೋ ಅನುಭಾವಿಯಾದ ಅಂತರ್ಮುಖತೆಯಲ್ಲ. ಅಂತರಿಕ ಧ್ಯಾನ 

ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತೊಡಗಿರುವದಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಡಿಯಾಗಿ 

ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ. ಈ ಲಕ್ಷಣ ಅಧುನಿಕ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ 

ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯು ಏಕಾಂತಿಕವಾದ ಉತ್ಕಟ 

ಅಂತರ್ಮುಖತೆಯತ್ತ ಒಲಿಯುತಿತ್ತು ಇಲ್ಲವೆ ಮೇಲ್ಮೆ ಶಫಯದಾಗಿ, ಕೆಲವೆ 

ಸಾಧಾರಣವಾದರೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಸ್ವರಗಳಿಗೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. 

ಪ್ರಾಚೀನ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಯುಗೀನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯು ಜಾಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಥನೆಯ 

ಅಥವಾ ಉಗ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಸ್ಟ ದನಗಳನ್ನು ಕೂಡಬಹುದು. ಆದರೆ: ಅಧುನಿಕ ಪ್ರಕಾರವು 

ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತನ್ನದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು 

ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುವಷ್ಟೂ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು 

ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೊರಚಟುವಟಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 
ಸ್ವೈರವಾಗಿ ತೂರಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿರುವು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ 

ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, 

ವಿಚಾರದ ಹಿರಿದಾದ ಉತ್ಕಟತೆಯು ಭಾವನೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ರಸಾತ್ಥಕ 

ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೋಧರ್ಮದ ಈ 

ಇತರ ಅಂಗಗಳ ತ್ವರಿತತೆ ತೀವ್ರತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ 
ಕೆಲವೊಂದು ಮಾದರಿಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಸಾಧ್ಯ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 
ಎಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರತ್ರೇಕತೆಯು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ 

ತಿರುವು ಪ್ರಚುರವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಆದರೂ, ನಾವು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರವಂದುಕೊಳ್ಳುವ 

ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊನೆಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನ್ವಯಾರ್ಥವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವುದರ 

ಪರೀಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗತಿಗಳ ಅವಲೋಕನ ಮತ್ತು ತರ್ಕದ ಉಪಯೋಗವೇ ಈ 

ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿರಾಸಕ್ತ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿರುವದರ 

ಬದಲಾಗಿ, ನಮ್ಮದೆ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧೀಕರಣಗೊಂಡ 

ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯ ಸಂತೃಪ್ತಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಲಾನಿರ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 
ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಅಶಕ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೆ ಆದ ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆವೆ. 

ಇಲ್ಲಿ, ಮಾನವತೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಗಯಟೆಯ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಆತ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ 
ಪಾರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕೃತಿಯು ತಾನೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ, ಅವನದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕ್ರಿಯೆ. ವಸು ನಿಷ್ಠ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅವರದ? ಆತ್ಮದ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಇತಿಹಾಸ. ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಪೇಕ್ಷ ನಿರ್ವಿಕಾರ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠೆಯ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ 
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ 
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ಲಕೊಂಟೆ ದಿ ಲೆಸ್ಸಿಯಂಥ ಕವಿಯ ಕೃತಿಯಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ 

ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಮುಖವಾಡದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ 
ಒಂದು ಆತ್ಮಪ್ರಭಾವ ಮುದ್ರೆಯು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯಜನರ ಅನ್ಯ 

ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಕವಿಯ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ 

ಹಲವು ಮಡಿಯಾದ ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಪೂರ್ಣ 

ಎಸ್ಮರಣೆಯೇ-ಎಂಬುದು ಹೊರಗೆಡುಹುತ್ತದೆ. ಆ ಯುಗದ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ ವು 

ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಾಸ್ತವವಾದಿಯಾಗುವ ಗುರಿಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡ, ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 

ವಿವರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮನೋವೈಜ್ಞಾ| ನಿಕ ಅವಲೋಕನೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ತಂತ್ರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 

ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿದೆ. ಇಂಥವರು 

ಇಬ್ಬೆನ, ಟಾಲಸ್ಟಾಯಿ ಮತ್ತು ರಶಿಯನ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು. ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಆತ್ಮವು, 

ಸುವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಅವನ ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೆರಳು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೂ, 
ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ-ವೇದಾಂತದ ಸ್ವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಆತ್ಮನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ 

ವ್ಯಾಪಿಸಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ. ಶೇಕ್ಸಪಿಯರನು ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜೀವಿಗಳ 

ಹಿಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೇ 

ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ಆಭಾಸವನ್ನಾದರೂ ಆತ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವು 

ಬಿಡಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 

ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಜೀವ-ಚೇತನವು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಆ ಸಾಧನದೊಳಗಿಂದ, ತನ್ನ ನಾಟ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 

ಸಾಕಾಗುವಂಥ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 

ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ ಬ್ರೌನಿಂಗ ಆ ಯುಗವನ್ನು, ಅದರ ಕುತೂಹಲದ 
ಅವಲೋಕನೆಯ ಮನೋವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂಲವಿದ್ದರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳ 

ವಾಸ್ತವತೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಕಸುವಿನ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತಾನು 

ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಜೀವನದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅವಲೋಕನೆಯ ಸುತ್ತು 

ಆಡುವ ವಿಚಾರದ ಕವಿಯು ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನು ತಾದಾತ್ಮ್ಯಕ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡ 

ಜೀವನದ ಮತ್ತು ಆ ಜೀವನದ ಉಕ್ಕಂದದಿಂದ ಏಳುವ ವಿಚಾರದ ಕವಿಯಾಗಿರುವಂತೆ 

ಬೌನಿಂಗನು ಈ ಆತ್ಮಗೋಪನ ಆತ್ಮಾ ಚ್ಛಾದನೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹವೂ ಶೇಕ್ಸಪಿಯರನ 

ಪದ್ಧತಿಯ ತಿರುಳೂ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ | ಮಟ್ಟಿಗೂ 

ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಾನೆ. ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಆತ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆಯ 

ವಿಚಾರಸರಣಿಯು ಮನೋವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಉಳಿದ ಅಂಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡೆದತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮತ್ತು ಇಡಿಯ ಕೃತಿಗೇ ಅರ ಅಚ್ಚೊತ್ತುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೌನಿಂಗನ ಹಾದಿಗೆ 

ತೊಡಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆ ಡೆಯಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಪಕನು ತನ್ನ ಸಜೀವ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು 

ಮುಂದೊಡ್ಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿ ಟೀಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಜೀವನದ 

ಬಗೆಗೇ ಹಾಗೆ ಹಲವು ದನಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ ದಿಂದ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಅತಿರೇಕದಿಂದ ಅವು ಅವನ 
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ನಿರ್ಮಿತಿಯೆನಿಸುವಷೇ ಮುಖವಾಡಗಳೂ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅವನ ಆಸ್ತಿತ್ತವು 

ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿ ರುತ್ತ ದೆ. 

ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ ಯಾವದೇ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆಧುನಿಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಾನವನ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಕಲಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ- ಇವೆರಡೂ ಬಹಳ 

ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಣನೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ; ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕವಿಯು ತನ್ನ ಕೃತಿಯ 

ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದ 

ನಿರ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನನ್ನು ಅಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು 

ಪೂರ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಒಂದೇ 

ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಚಿತ್ರ, ಮತ್ತು 

ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ರದ ಅಥವಾ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಮಂಡಲಿಗಳಂತೆ ವೈಷ್ಣವ ಕವಿತೆಗಳ 

ಮೊತ್ತದಂತೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇಲ್ಲವೆ ರೊಮ ್ಯಾಂಟಿಕ ಕಾವ್ಯಚಕ್ರ, ಲಿರಿಕಕಾವ್ವ ಚಕ್ರ ಗಳ ಮಹಾ 

ಸಾರ್ವಭಾವಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತಂತ್ರ 

ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಂಥಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ, ಹಳೆಯ ಫ್ರೆಂಚ 

ರೊಮಾನ್ಸ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಎಲಿರುೂಬೆಥ ಕಾಲದ ನಾಟಕಕಾರರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಹದಿನೆಂಟನೆ 
ಶತಮಾನದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಭೇದಗಳನ್ನು ಕವಿದು ನಿಲ್ಲುವ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ 

ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದ್ದತಿಗಳಿಗೆ 

ಸಮಾನ ರೂಪದ ಪ್ರೆ ೀರಣೆಗಳು ಇರಬಹುದು; ಆದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ 

ವೃತ್ಯಾಸ- ವಿಭಿನ್ನತೆಯು ತನ್ನದೇ ಮೂಲ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಒತ್ತುತ್ತದೆ. ಪಡಂಕದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಕ 
ಸತ್ವದ ಐಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಡೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಜನಿ ಇಲ್ಲಿ ಳಾದ ಲಾಭವೂ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ 
ಹಾನಿಯನ್ನೂ ತುಂಬಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಅದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. - 
ಅದು ಆತ್ಮನಿಷ್ಯತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅಂತರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ಬಲಸಂಪನ್ನತೆ ಮತ್ತು 
ಒತ್ತಾಯ. 

ಈ ಬಲವು ಕೆಲಕಾಲ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪದ್ಧತಿಯ ಗುರಿಯಿಂದ ಅದರ ಪೂರ್ಣ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ನಿಕಟವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳ ಮನೋಧರ್ಮದ 
ಅವಲೋಕನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಲೋಕನೆ ಈ ಕಾಲದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. 
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸು ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಯುಗಗಳನ್ನು ಜಾ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದೆ. 
ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪಾ ್ರಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾವ್ಯದ ಮೇಲೂ ಈ 
ಲಕ್ಷಣವು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ 'ಹಿಡಿತ ಚಾಚಿದೆ. ಇದೆ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹಿಂದಿನ 
ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಿತಿ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಸಂಪನ್ನತೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಆದರ 
ದರ್ಶನದ ಸೂಕ್ಷ ತೆ ಮತ್ತು. ಆಳದಲ್ಲಿಯೂ ತೀರ ಬಡವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ 
ಮಗ್ಗಲಿನಿಂದ, ಬಾ ನಿಂಗನ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಪುಟದಷ್ಟೂ ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನ ಕೃತಿಗಳ ಅರ್ಥ 
ಭಾಗ, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ಹಿರಿದಾಗಿದ್ದರೂ, 
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವೆಂದು 'ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಶಕ್ಕವಿರುವಷ್ಟು 
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ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ವಾಸ್ತವವಾದವು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಯ್ದಿದೆ; ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ 

ಕಾಣಿಸುತ್ತ ಅತಿರೇಕದ ಸ್ವರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತ ಆದರೆ ಹಾಗೆ 

ಮಾಡುವಾಗಲೆ ಅದು ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಾಸ್ತವವಾದದಿಂದಲೆ ಪಾರಾಗಲು ಒಂದು 

ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳ, ಕ್ರಿಯೆಗಳ, 

ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಚರಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 

ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಅವಲೋಕನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 

ನಟಿಸಿದಾಗಲೂ, ಆಳವಾಗಿ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನಾವು 

ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಮರಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಣಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇತರರ 

ಆಂತರಿಕ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ಕ್ಯವಾಗುವದು ನಮ್ಮ 

ಮನೋಧರ್ಮದೊಳಗಿನಿಂದಲೇ. ಇತರರಲ್ಲಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂವಾದಿ 

ಆಗಬಲ್ಲ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಹೊಂದಬಲ್ಲ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಳಗಿಂದಲೇ. 

ಬಹುಶಃ ಇತರರ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೋವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಂಟುಮಾಡುವ 

ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಮುದ್ರೆಗಳ ವಿವರಣೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು 
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ 

ಮನೋಧರ್ಮನವನ್ನೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 

ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಮುಖ್ಯ ಶ್ರುತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ 

ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಅವು ಕಿರಿಯ ಸ್ವರಾಂತರಗಳನ್ನು 

ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನೊಳಗಿನ ಆತ್ಮದ ಅರಿವು ಆಗದೇ 

ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದುವೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇಡಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 

ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೇ ತನ್ನ ವಸ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ಮನೋಧರ್ಮದ ರಚನೆಗಳ ಎರಕಕ್ಕಾಗಿ 

ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಆತ್ಮ ನಿಷ್ಠತೆಗೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅತಿ 

ತೀವ್ರ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಮಿಡಿಯುವಿಕೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. 
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು 

ಹೊಸ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಶೋಧಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಲೇನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವದು 

ಇಂಥ ಒಂದು ತಿರುವು... ಈ ಕಾವ್ಯವು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ 

ಐಂದ್ರಿಯಕ ಅನುಭವದತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆಗಳ ಆಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೇತ್ರ 

ದೀಪಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ವಿಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೂಕಿದ ಭಾವನೆಗಳ ಜೀವಂತ 

ಸಂವೇದನೆಗಳತ್ತ ಒಂದು ತುಡಿತ. ಇದೇ ತಿರುವು ಮೆಟರ್ಲಿಂಕ್ನ ಆರಂಭದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲು ಕಾಮಾತ್ಮಕ ಬಾಲಭಾವದ 

ಲೀಲಾ ನಾಟಕ; ಪ್ರೀತಿ, ಒತ್ತಾಸೆ, ಅತಂಕ, ದುರ್ದೆಸೆ, ಮತ್ತುಭಾವನೆಗಳ ಅರ್ಧ ಸ್ಪಷ್ಟ 

ಅಕ್ರೋಶಗಳನ್ನು ಅದು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ತಿರುವು ಮೆಲ್ಲಾರ್ಮೆಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರತೀಕಗಳ ಸತತವಾದ ಅಲ್ಲಿಯ ಶೋಧದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು 
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ನೋಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮದ ಈ ಪುನಃ ಶೋಧವು ಬುದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಯುಗವು ಮುಗಿಸಿದ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ. 
ಅದು ಮೊದಲಿಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮ ಆತ್ಮದ ಸಂವೇದನೆ; ಇದು ಇಂದ್ರಿಯ ಬೋಧ 

ಮತ್ತು ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳ, ಭಾವನೆಗಳ ಆತ್ಮವು. ಮತ್ತು ಅವುಗಳೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಿಕೆಯು. ಈ ಸ್ವಾಂತಾನುಭಾವವು ಇನ್ನೂ 

ನಿಜವಾದ ಅನುಭಾವವಿಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ 

ಆತ್ಮದ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿಯ ಚಲನ. ಈ ಚಲನ ಇಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲಲಾರದು. ನಿಜಾತ್ಮ ದೊಂದಿಗೆ 

ಜಾಜ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ಎರುದ್ಧ ಚಿನ್ಮಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಃ 

ಪ್ರೇರಣೆಯ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಸಂಷೇದನೆಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವವು ಸಸಿ ಬರದೆ ಇರಲಾರದು. 

ಮತ್ತು ಈ ಹಿರಿದಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಐರಿಶ್ ಕವಿಗಳ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ 

ಬೌದ್ದಿಕ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಕೊನೆಗಾಲದ ಕುರುಹು-ಇದೀಗ ಕಣ್ಣ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. 

ಮತ್ತು ಇದು ಸೃಜನದ ಹೊಸ ಯುಗದ ಬರುವಿಕೆಯು. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದ ಇನ್ನೂ 
ಹಿರಿದಾದ ಪ್ರೈರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೆ ಮೀರುವ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ 

ಮುಗಿತಾಯವಿದು. 

ಹೀಗೆ ಭೂತ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದ ಮಾನವನಲ್ಲಿಯ ಅಷ್ಟು ಬಹುಮುಖವೂ 
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವೂ ಆದ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ವಿಶಾಲ ಆಂದೋಲನವು ಅವನ ಜೀವನ, ಇತಿಹಾಸ 
ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು, 
ಅವನ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಆತ್ಮದ ಚಲನದಲ್ಲಿಯ ಇನ್ನೂ ಗಹನವಾದ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಮರಳಿ 

ಬರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮದ ಅಳವು. ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕೂ 
ಅಂತಃಪ್ರೆ ೇರಣೆಯ. ಸಂವೇದನೆಗೂ ತನ್ನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪ ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ 
ಅಭವ ಆಗ್ರಹದ ಆಸಕ್ತಿಯು ಅಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಆತ್ಯಂತ ನವೀನವೂ, ಅತ್ಯಂತ 
ಸಫಲವೂ ಆದ ಲಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಧಮನಿಗಳ ದೂರದ ಕನಸುಗಳಿಗೆ 
ತಿ ಬಿಡಿ ವಿಚಾರವಂತರ (ಚಂತನಶೀಲರ) ದೂರದ ಊಹನೆಗಳಿಗೆ 
ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಿನಂತೆಯೇ ರೂಪಗೊಳಿಸುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಚಾಚುವ 
ಪ್ರಯತ್ನವು ಬಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು, ಮಾನವನ ಮುನ್ನೊ ಟದ ಒಂದು ಜೀವಾಳದ 
ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನದ ಮಾನವೀಯ ಮನೋವೃತ್ತಿಯು ಅದರ 
ಭೂತಕಾಲವು ಚೆಲ್ಲಿದ ಮಹಾಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿತ್ತು; ಈಚೆಗೆ ಹರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, 
ಬರಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳುತ್ತದೆ. 2 ಭವಿಷ್ಯತ್ 
ವಾದದ ಬಣ್ಣವು ಅಧುನಿಕ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೇ ಬದಲಾವಣೆ 
ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅದು ಕೇಲಸ ನಿಸರ್ಗವಾದಿ. ಕೆಲಪಾಲು ಅತಿ ಭೌತಿಕ 
ಆದರ್ಶವಾದದ ಅಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೇಲಿ ಬಂದಿತು. ಅದೊಂದು ಪರಿಣತಗೊಳಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 
ಮತ್ತು ಪರಿಣತಗೊಳಿಸಿದ ಸಮಾಜದ ಹಗಲುಗನಸಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಇಲ್ಲವೆ 
ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದ ಕಲ್ಪನೆಗಾಗಿ ಭಾವಾಮೇಶದೆಸಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
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ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿಮಿತದ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. ನಿಶ್ಚಿತತಾವಾದ 

ಉದಾರಮತವಾದ , ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಗಳ ಬೌದ್ದಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನಡುವೆ ಬಂದವು. 

ಅವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವಾದದ 

ಮಾದರಿಯ ಮನೋರಾಜ್ಯ ಗಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವು. ಕೆಲಸ ಕಲಾತ್ಮಕ, ರಸಮಯ ಹಾಗೂ 

ಆದರ್ಶವಾದದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಗೊಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಕಾಲ ವಾಸ್ತವವಾದದ ಹಾಗೂ 

ವಿಚಾರವಾದದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾ] ನಿಕ ಅರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ 

ಬೆಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಮಾನವ ವಂಶದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದರ್ಶವಾದದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠತೆಯ 

ಹೊಸಶಕ್ತಿಯು ಬಹುಶಃ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಎಚಾರದಾರೆಯನ್ನು 

ಅನುಸರಿಸಲು ಗದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ಕಾವ್ಯವು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 

ತನ್ನ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರಿಕವೂ ಅಂತಃ 

ಪ್ರೇರಣೆಯದೂ ಆದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮೀಮಾಂಸಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. 

ಸಹಜವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬಲ್ಲದು. ಇಂದಿನ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೆಂದೂ ಈ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ 

ದೃಷ್ಟಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬದಿಯಿಂದಲೂ, ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ 

ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕನಿರ್ಮಿತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂತಕಾಲದಿಂದ 
ಜೋರಾಗಿ ಬಿರುಸಾಗಿ ದೂರ ಸರಿದು, ಹೊಸ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವ 

ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಜೀಕಿ ನುಗ್ಗುತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಭೂತಕಾಲವು ತನ್ನದೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು 

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮ 

ಕಾರಿಯಾಗಿದೆ- ಆದರೆ ಅದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಯೋ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 

ಯಾಗಿಯೋ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಾಗ. ಹಿಂದೆಂದೂ ವರ್ತಮಾನವು ಇಷ್ಟು 

ಸತತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಾನವ, ಅವನ ಸಕ್ರಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಿಕ 
ಜೀವನ. ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ವಿಚಾರದ ಇಲ್ಲವೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ 

ಕಾಣ್ಶೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಶಂಕೆಯ ಸಮಗ್ರ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅವನು ಇದರ 

ಆಚೆಯ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು 

ಅಥವಾ ಅವನ ಸ್ವಾತಿಶಯವನ್ನು ಮೀರಿದ ಸಂಗತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ 

ಮತ್ತು ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯ ದೇವದೇವತೆಗಳ ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಶೋಧ 

ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾವಾವೇಶದಿಂದ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. 

ಮಾನವೀಯ ಮುನಸ್ಸಿನ ಈ ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವು, ಪೂರ್ತಿ 

ಬರಿದಾಗಿರದಿದ್ದರೂ, ಹತೊ _ಂಭತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 

ವಿಷಯದ ಮೊತ್ತ ದಿಂದಲೂ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಯಿಂದಲೂ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು 

ಸಂಶಯಾತ್ಮಕತೆಯ, ನಿರಾಕರಣೆಯ ನಲ್ಲವೆ ಸತಕಾರದ? ನಂಬಿಕೆಗಳ ಅವಶೇಷಕ್ಕೆ 

ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ, ಯಾತನೆಪಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಸಸಕ 
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ವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವದರ ಯುಗವಾಗಿದೆ. ಅವು ಅದರ ಒಳ ಬದುಕಿನ ನಿಜವಾದ 

ಸಜೀವವಾದ ಅಂಶವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗೆ 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಜೀವವಾಗಿಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ 

ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಲಾರದು. ಮೊದಮೊದಲು ಈ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಇಳಿತವು 

ಕೆಲಮಟ್ಟಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ದಾರ್ಶನಿಕ ಅತಿಭೌತವಾದದ, ಅಸ್ಪಷ್ಟವೂ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವೂ 

ಆದರೂ, ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಾಲ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಕಸುವು ಉಳ್ಳ ಆದರ್ಶದ 

ಅಂದಗಳಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಹಾನಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಶಂಕೆ-ಸಂಶಯಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚು 

ಹೆಚ್ಚು ನಿಶ್ಚಯಾತೃಕವಾದಂತೆ ಈ ಬೆಳಕು ಕಂದುತ್ತದೆ. ಆ ಯುಗದ ಅತ್ಯಂತ ಕಾವ್ಯಮಯ 

ಸ್ವರಗಳು, ಬಾಳಿನ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತ, ಹಳಹಳಿಸುವ 

ಸಂಶಯಾತ್ಮಕತೆಯ ವಿಹ್ವಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುವವು ಇಲ್ಲವೆ, ಮಹಾ ನಿರಾಕರಣೆಯ 
ಬಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾತ್ಮಕ ನಾಸ್ತಿಕತೆಯಾಗುವವು. ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಡಿದ 
ಸೂಕ್ತ ದೇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ಒಂದು ಸನಾತನ ಶೂನ್ಯ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗದ 

ಬಗೆಗೆ ಎಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ತತ್ವವೆಂಬಂತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮಾತೆಯೆಂಬ ವಿಶಾಲ ಕಲ್ಪನೆ. 

ಆ ಸೂತ್ರದ ವಿಷಯ. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾರಹಿತ ಶಕ್ತಿ. ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಮೂರ್ತ 

ತತ್ವಗಳಾಗಿ ತೋರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದು ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ 

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಒಲವು ಉಳ್ಳ ಕವಿಮನಸ್ಸು ಈ ತತ್ವದೊಳಗಿಂದಲೂ ಒಂದು ಎಶ್ವವ್ಯಾಪಕದ 

ಅನಂತದ ಜೀವಂತ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಹಾಯ್ದಿದೆ. ಅದರೊಳಗಿಂದ ಈ ಮನಸ್ಸು ಆಗೊಮ್ಮೆ 
ಈಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಎಶ್ತೇದೇವತಾವಾದವನ್ನು ಅರಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದುಂಟು. ಮ್ರ 

ಪ್ರಚಲಿತ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಎರುದ್ದ ಹಳೆಯ ನಂಬಿಗೆಗಳ ಕಷ್ಟದ 

ಆತ್ಮಸಮರ್ಥನೆಯು ಕೆಲವು ಕಿರಿಯ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಆದರೆ ಕಾವ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಿ 
ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇವು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣೆಯ ಹಿರಿಯ 

ದನಿಗಳು. ಇವು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನವೀನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಎಳೆಗಳನ್ನು 
ಸೇರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮನಿಷ್ಯ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಹೊರಳುತ್ತ, "ಇದರ ಆಚೆಯ''ಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ 
ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಹೊಸ ಭಾಜಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯವು, ಸಂಶಯಾತೃಕ 
ವೃತ್ತಿ ಹಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 
ತಕ್ಕಡಿಯ ದಂಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಳೆಯ ಮಾರ್ಗೀಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 
ಎರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ""ಆಚೆಯ”' 
ಅಡಗ ದರ್ಶನವು ಹೆಚ್ಚು. ನಿಕಟವೂ, ಕಡಿಮೆ ಜಡತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವೀಯವೂ, ಭೌತಿಕ 
ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಸರ್ಗಾತೀತವೂ ಆಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ರೂಪ ರೀತಿಗಳಿಂದ 
ಮತ್ತು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಪಂಥಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿ, ಅದು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ, 
ಮಾನವನಲ್ಲಿ ದೇವರ, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರಂತತೆ ಅನಂತತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಿಕಟವೂ 
ನೇರವೂ ನಿರ್ಭಯವೂ- ಆದ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರದ್ದೆಯಿಂದ, 
ಅದು ಶಂಕೆಯ ಕೊಳ್ಳದೊಳಗಿಂದ ಹಾಯ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಉಜ್ಜ್ವಲ ಜ್ಞಾನದ ಶಿಖರಗಳತ್ತ 
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ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಇವೇ ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಂದೋಲನಗಳು; ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತ 
ಮತು. ಉಲ್ಲೇಖನೀಯವಾದ ಪ್ರಕಾರದವು. ೪ ಯೂರೋಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ 
ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ. ಎಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂದು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದರೂ ಒಂದು 
ಸಮಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳೆದಿವೆ. ಮ್ಮ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು 
ದುಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಆಗಲೆ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದ 
ಪ್ರಭುತ್ವ ಶಾಲಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳ ಹೆಚ್ಚು ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಕಲ್ಪ _ನೆಯನ್ನು 
ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆವು. ಏಕೆಂದರೆ, ದುದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ" ಪ್ರವಾಹವಾಗದೆ ಬದಿಯ 
ಹಳ್ಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾವ್ಯದ ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ್ಟವಲ್ಲ ದಿದ್ದರೂ, ಅತಿ ಉನ್ನತ 
ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೇ ಹೊರಳಿ ಬಂದು ಸೇರಿವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೊತ್ತ 
ಮೊದಲಿನ ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಟುಟವಾದ ದನಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಯುರೋಪ ತುರಿಡವು 
ಇನ್ನೂ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಯುಗದ ಮುಚ್ಚಂಜೆಯ ಮಬ್ಬಿನಿಂದ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ. ಈ 
ಮಬ್ಬಿನಿಂದ ಅದು ಸಾಯುವಷ್ಟು ರೋಸಿಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಯಲಾರದೆ ಉಳಿದಿದೆ. 
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಷಃಕಾಲದ ದನಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಗ್ರದೂತರು. ಸೆಲ್ಫಿಕ 
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡ ಬೆಳಕು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ ಕಡಿಮೆ 
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಲ್ಲದ ಒಂದೆರಡು ದನಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅರುಹುವ 
ಸ್ವರಾಘಾತವುಳ್ಳವು. ಇವು ಬಂಡಾಯವೆದ್ದ ಭಾರತದಿಂದ, ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮಗಳ ಮಾನಸಿಕ 

ಅಡ್ಡ ತೊಡಕನ್ನೂ ಮುರಿದು ದಾಟದಂಥವು. 



ಪ್ರಕರಣ ಹದಿನಾರು 

ಅರುಣೋದಯದ ಕವಿಗಳು -1 

ಆಧುನಿಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕಾಣಿಸಬಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಕವಿಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು, ಅವರ 

ಆಕಸ್ಥಿಕವೂ ಬಹುತೇಕ ಆತರ್ಕನೀಯವೂ ಆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ. ಈ ಪ್ರೇರಣೆಯು 

ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯದ್ದಾದರೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದರೂ ಪರಿಮಿತ. 

ಅದರ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವಶಾಲಿ ಮತ್ತು 

ಸಾರ್ವಭೌಮ; ಆ ಅದು ಅವರ ಸಾಧಾರಣ ಕಾವ್ಯಮನೋವೃತ್ತಿ ಯಿಂದ ಸಿಡಿದೆದ್ದು ಅವರ 

ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ತನ್ನದೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲು ಹೆಣಗುತ್ತದೆ. ಅದೊಂದು 

ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಒಂದು ದೈತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದನಿಯಿಂದ ಯೂರೋಪಖಂಡದ ಸಮಕಾಲೀನ 

ಕವಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಕವಿಗಳಿಗೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ 

ನೋಡಿಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ, ತಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯದ 

ದೃಢವಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆ ದೈತ್ಯಶಕ್ತಿಯು ಅದನ್ನು ಅವರಿಂದ ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 

ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ತಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅದರ 

ಮೇಲೆ ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಆತ್ಮಪ್ರೇರಣೆಗಳ 

ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಆಗಂತುಕ, ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಇಣುಕು ನೋಟವಿರುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಲ ಕೊಡುವ ಮಾತಿನ ಮತ್ತು ನಡಿಗೆಯ ರೂಪವು ಅವರ 

ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಸಾಧಾರಣ ಮನೋವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಎರವಲು 

ತಂದದ್ದು, ಹೊರತು ಅದರದೆ ಜನ್ಮಜಾತ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯೊಡೆದು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. 

ಮತ್ತು ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯ ಲಯ ಗತಿಯದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಯ ಕೃತಿಗಳ 
ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಎಲಿರೂಬೆಥ್ ಯುಗದ ಕವಿಗಳಿಗಿಂತ ಇವರು 

ಪ್ರಕಟಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಮಿಗಿಲು. ಆದರೆ ಅವನ್ನು ಇವರು ಅವರ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ 

ಉದ್ಗಾರದ ತುಂಬು ದನಿಯಿಂದ ಅಥವಾ, ಆಶಯ ಹಾಗೂ ಅಕಾರಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದನಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿ ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನ 

ಮತ್ತು ಸ್ಪೆನ್ನರರ ಹಿರಿಮೆ. 

ಅಂತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣತ ಕಾವ್ಯದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು 

ಗೃಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದರ ಈ ವೈಫಲ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಗಮನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೆ 

ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆ ಶತಮಾನದ ವಿಮರ್ಶಕ ಮನಸ್ಸು ಅರಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಭಾರವಾಗಿ 

ಬೌದ್ಧೀಕರಣಗೊಂಡಿತ್ತು; ಕೆಲಸಲ ಸುಬೋಧ, ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ; 
ಕೆಲವು ಸಲ, ಮಬ್ಬಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಕಾವೇರಿದ ರೋಮ್ಯಾಂಟಕ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ, ವೈಜ್ಞಾ, ನಿಕ, 
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಿಕಿತ್ಸಕ, ವಿಶ್ಲೇಷಕ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ. ಆದರೆ ಈ ಯಾವ 
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಈ ಯಾವ ಮುನ್ನೋಟಗಳಿಂದಲೂ, ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಬೆಳಗಿದ ತನ್ನ ಯುಗದ 
ಅರುಣೋದಯದ ಬೆಳಕಿನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅದರ 
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ಆಳದ ಉಜ್ಜ್ವಲ ತಳಹದಿಯತನಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. 

ಟೈನನ, ವಿಕಟರೂಪದ ಪ್ರಮಾಣಗೆಟ್ಟ ರಸಗ್ರಹಣ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬೈರನ ಒಬ್ಬ 
ದ್ಯಾವಾಪ್ಪಥ್ವಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿನಿಂದ ಗೊಮ್ಮಟನಂತೆ ಆ ಯುಗದ ಟೈತನ ದೈತ್ಯಾಕಾರವಾಗಿ 

ರೂಪಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ವರ್ಡವರ್ಥ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಲಿಗಳ ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಹೆಚ್ಚು 

ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃತಿ, ಜರ್ಮನ ಅತಿಭೌತಿಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾವ್ಕರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ 

ಪರಿಣಾಮಗೇಡಿ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಲೈೆಲ್ನು ಕೀಟ್ಸನ 

ಗುಣಾವಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನ ಸಿಡುಕಿನ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಲಬದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯ 

ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ಅರ್ನಾಲ್ಡ ನು ಶೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೋಡ, ಮುಂಜಾವು, 

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಗಳ ವಿಶೇಷ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಸೌಂದರ್ಯೊಪಾಸಕ ಕವಿಯಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನೂ 
ಕಾಣದಾದನು. ಶಬ್ದವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪು 

ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟು ಹಾಡುಗಾರರನ್ನು ಆತ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಂಡನು. ಇವೆಲ್ಲ ಅತಿರೇಕದ, 

ಆದರೆ ಆ ಯುಗದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು. ಇಂದು ನಮ್ಮ 

ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು, ಈ ಮುಂಚಿನ ಕವಿಗಳು ಬರೆ ಹೊಸ್ತಿಲು ದಾಟಿದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ, ಭವಿಷ್ಯದ ಮುಂಚೂಣಿಯ 

ಉದ್ಗಾತೃಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾವ್ಯದ ಸಮ್ಯಕ್ ಕಲೆಯನ್ನೂ, ತಂತ್ರವನ್ನೂ, 

ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ಹೊರತು 

ಹಳೆಯಕಾಲದ ವಿಚಾರ-ಕಲ್ಪನೆ, ಮತ್ತು ರಸಗ್ರಹಣದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ 

ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯರೂಪವನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 

ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಭೂತ ಪ್ರೇರಣೆಯು ತನಗೆ ಲಕ್ಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 

ಭಾಷೆಯನ್ನು, ತನ್ನದೇ ಛಂದೋಲಯದ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತ 

ಬಂಧದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂಷೆಯು ಒಂದೇ ಬಗೆಯದಾಗಿರಬಹುದು-ಅದರ ರಚನೆ 

ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ ಭಾವಗೀತ, ನಾಟಕ, ಕಥನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದರೆ 

ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಬಾಹ್ಯ ಬದುಕಿನ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ 
ಕಾವ್ಯ, ಜೀವ ಸತ್ವದ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕಾವ್ಯ, ಬುದ್ಧಿಯ ಅಥವಾ ಉತ್ಕ್ಸ್ಫುರಣಗೊಂಡ 

ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಕಾವ್ಯ- ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಚೇತನವಿದ್ದು, ಅದರ ರೂಪವೂ 

ಶಬ್ದವೂ ಆ ಚೇತನ ಸತ್ವದ, ಪ್ರಮಾಣ, ಲಯಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಶರೀರವಾದುದರಿಂದ, 

ಒಂದೊಂದೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶರೀರವನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಎಭಿನ್ನತೆಗಳಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವ ಒಂದು ಪಡಿಯಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಇರಬಹುದು. 

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಾ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾತಾವರಣ, ಕವಿಗಳ 

ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಕಾರವಿಶೇಷ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರೂ ಸತ್ವಚೇತನದ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ 

ಸಾರೂಪ್ಯವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಎಲಿರುೂಬೆಥ್ ಯುಗದ ಕಾವ್ಯವು ಹೊಸ, ಅವಕ್ರ 

ಮತ್ತು ಆವೇಶಯುಕ್ತ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿಯ ಸತ್ವ ಚೇತನದ ಕೃತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಜನಾಂಗವು 

ಇನ್ನೂ ನಿಯಾಮಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪಳಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಾಮ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. 
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ಆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ವಾತ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಪಕ್ವ ಒಲವುಗಳಿದ್ದವರು, ಪ್ರಾಕೃತ ನಿಸರ್ಗ ಸ್ಥಿತಿಯ 

ಒಂದು. ಉಕ್ಕಿ ಉಬ್ಬರಿಸುವ ವಿಪುಲತೆಯಲ್ಲಿ ದುಂದುಗಾರರು, ಚೆಲ್ಲಾಡುವವರು, 

ಮಾರ್ಗೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯವು ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಏಶಿಯನ್ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕೃತಿ, 

ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಪಂಡಿತರೂ, ರಾಜಾಸ್ಥಾನದ ಕವಿಗಳೂ ಪ್ರಚಂಡ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸದ ಮತ್ತು 

ವಿಪರೀತ, ಬಹುತೇಕ ಸಂಸ್ಕಾರಾತಿರೇಕದ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದವರೂ ಆಗಿದ್ದ ಅವರ ಆ 

ಕಾವ್ಯವೂ ಸತ್ವಚೇತನದ ಕಾವ್ಯವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಭಿನ್ನತೆಯ ಅಗಲವಾದ ಕೊಲ್ಲಿಯಿದ್ದರೂ, 

ಆ ತೀರ ದೂರವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿದಾದ ಕಾವ್ಯ ಯುಗಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಒಂದು 

ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟುಗಿಯೂ 

ಆ ಪುನರ ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಅನಂತರದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವದೆ 

ಸಂಪರ್ಕದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದಿಗೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಿದಾಸನ ನಾಟಕಗಳ ಮತ್ತು ಶೇಕ್ಸಪಿಯರನ 

ಕೆಲವು ರೊಮಾನ್ಹ ನಾಟ್ಯಕೃತಿಗಳು. ಸಂಸ್ಕೃತ "ಮುದ್ರಾರಾಕ್ಷಸ, ಮೃಚ್ಚಕಟಕ' ದಂಥ 

ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಎಲಿರುೂಬೆಥ ೬... ಕೆಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಅತಿ 
ನಾಟಕೀಯ ಕೃತಿಗಳು, "ಮೇಘದೂತ'ದ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲಿರುೂಬೆಥನ ಕಾವ್ಯ, ಸ್ಪೆನ್ನರನ 

"ಫೇರಿ ಕ್ವೀನ' ದ ಅದ್ಬುತರಮ್ಯ ನೇತ್ರದೀಪಕ ವರ್ಣನೆ ಕಥನಗಳ ರೀತಿಯು ಮತ್ತು 
“ರಘುವಂಶ', "ಕುಮಾರ ಸಂಭವ' ಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಕ ನೇತ್ರದೀಪ್ತಿ ಮತ್ತು 

ಕಥನಾತ್ಮಕ ವಿವರ ವರ್ಣನೆಯ ರೀತಿ-ಇವುಗಳ ಮೂಲದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಾದೃಶ್ಯ 
ವರ್ಣನೀಯ. ಈ ಸಾದೃಶ್ಯ- ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು 
ಮನೋಧರ್ಮದ ತಳ ಪೂಲಂತ ಸಾದೃಶ್ವದಿಂದ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 

ಭೇದಗಳೊಳಗಿಂದಲೂ, ಅವು ಇದಾ _ಗ್ಯೂ, ಅದು ಹೊರಬಂದು ತನ್ನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿ ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದರ್ಶನದ, ಜೀವನದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳ ಸಂವೇದನೆಯ, ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗೂ 
ಪರವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕಾವ್ಯವು, ಇದೇ ರೀತಿ ತನ್ನದೇ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಧ್ವನಿಯ. ಉದ್ಗಾರದ 
ಭಾಷೆಯ ಎಂ ವಿಕಾಸದ ಸಹಜ ತತ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ನಡೆಯ ಸಾರಸ ತ್ವದಿಂದ 
ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಈ ಪೂರ್ವದ ಹಿರಿದಾದ ಕಾವ್ಯೋದ್ಯೊ ೇೀಗದ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೃಷ್ಟಿಯ 
ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಲಮಾನದ ದೇ 
ತೊಡಕಿನಿಂದ ಭಂಗಿತರಾಗಬೇಕಿತ್ತು; ಆ ಕಾಲವು ಆ ಬಗೆಯ ೃತಿಗ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. 
ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಯುಶದ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯ ಯಾವುದೆ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಸನ್ನಾಹಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ 
ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಮನೋಧರ್ಮ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತ ಮತ್ತು 'ಬಾಳಿನ ಪಾತಳಿಯಿಂದ 
ಬಹಳ ದೂರದ ಎತ್ತರಗಳ ವಿರಳತೆಯ ಉಸಿರನ್ನು ಆಡಿಸುತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜತೆಗೆ 
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಮತ್ತದ ಬಿಲದ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಇತ್ತು; 
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಮತ್ತವು ಕಲೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿಯಾದರೂ, ನಂತರದ ನಮ್ಮ ಮಾನವಕೋಟಯ 
ಏಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತನ್ನದೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. 
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ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದದ್ದು ತೀರ ಕಡಿಮೆ. ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ 
ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೃತಿಗಿಳಿಸಿದರು. ಅದರಿಂದ ಚ್ಯುತಿ ಆದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅವರು 
ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತರು, ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಭಾವದೋಷಗಳಿಂದ ವಿಫಲವಾದರು. 
ಎಲಿರಭಾಬೆಥ್ ಯುಗದ ನಾಟಕಕಾರರನ್ನೂ ಪೋಪ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಡನರ 

ಸಮಕಾಲೀನರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತರಬಲ್ಲ ಯಾವದೇ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿ 

ಇಲ್ಲವೆ ರೀತಿಯದಂತಹದೇನೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೃತಿಗಳತ್ತ 

ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಯಾವ 

ದೂರಕ್ಕೆ ಒಯ್ದರು, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರತಿಭೆಯು ತೋರಿದ ಪಥದಿಂದ ಅವರು 

ಎಲ್ಲಿ ತಡೆದರು ಇಲ್ಲವೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಯ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 



ಪ್ರಕರಣ ಹದಿನೇಳು 

ಅರುಣೋದಯದ ಕವಿಗಳು - 2 

ಬೈರನ್ ಮತ್ತು ವಡ್ಸ್ ೯ವರ್ಥ್ 

ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ ತೋರಿಕೆಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಅವುಗಳ 
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಲುಕಿ, ಆತ್ಮಚೇತನದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸುವ 

ಕಾವ್ಯವು ಸಾಧಿಸ ಹೊರಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯ ಶೋಧವು ಇನ್ನೂ 

ಆಗಿಲ್ಲ - ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರತೀಕಾತ್ಮಕತೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ 

ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಹಳೆಯ ಪ್ರತೀಕಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗವು; ಆ 

ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಈಗಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಲದು. ಕಾವ್ಯದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಜಾತೀಯವಾದ 

ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಯಾವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೂಪವೂ ಇಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ 
ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ ಒವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅನ್ವ ಯಿಸಬಲ್ಲ 

ಯಾವದೆ ಅಭಿಜಾತವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ನಿಲುಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಚೀನ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮ-ಸತ್ವದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲುಕುವ ಗುರು ಪರಂಪರಾಗತ ಇಲ್ಲವೆ 

ಧಾರ್ಮಿಕ ರೀತಿಗಳು ಆಗಿಹೋಗಿವೆ. ಅವು ಕಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು 
ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಕೃತಿರೂಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಸುಫೀ ಕಾವ  ವೈಷ್ಣವೀಯ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರ 

ಶ್ರೇಣಿಯವು. ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾ ಚೀನ. ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಉದ್ಗಾತೃಗಳ ಪ್ರತೀಕಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು 
ಅನುಭಾವಿಕ ತಲ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಗಳ ಅದ್ವಿತೀಯ 'ಶಿತೃಪ್ರತ್ರಯದ ಅವಿಷ್ಕಾರ 
ಉದ್ಗಾರಗಳು ತಾವೇ ತಾವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಂತಿವ. ಸತ್ತದ ಆತ್ಮದ ಅತ್ತು ವ್ಪತ ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಸನಾತನ ತತ್ವದ ಅತಿ ವ್ಯಾಪಕ 'ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರಬಲವಾದ 
ಅನಾವರಣಕಾರಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳೊಳಗಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಛೇದಿಸುವ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತ ವಿಚಾರದ 
ರೂಪವಾಗಿವೆ. ಒಬ್ಬಿಬ್ಬ ಆಧುನಿಕ ಕವಿಗಳೂ, ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ ಕೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಕಾವ್ಯವ್ಯಂಜನೆಯ, 
ಇದುವರೆಗೆ 1 4 ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೆಳವು ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ ವಿಶಾಲವೂ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ 
ತೀರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಎಶಿಷ್ಟ 
ಪ್ರ ತೀಕಾತ್ಥಕ ಇಲ್ಲವೆ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಲಾರದು. ಯಾವದೆ 
ಸ್ಥಾಪಿತ ಧರ್ಮದ ಎಶಿಷ್ಟ ಪ್ರ ತ್ಯೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಸಿಡಿದು ಧೂರ ಸರಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯು 
ತೀರ ಸಾರ್ವತ್ರಿ ಕವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಡಿದಾದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುಸಿತ ತೀರ 
ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಉತ್ಕಟ ಸಂಕುಚಿತತೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಕ ಬೌದ್ಧಿಕ 
ಕುತೂಹಲದ ಹಿ ಪಟ್ಟ ಕಾರೇ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಜ್ ಅಂತಿಮ 
ಅರ್ಥದತ್ತ ಒಂದು ತುಡಿತವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಮಾನವನ ನಿಸರ್ಗದ ಮತು 
ವಸ್ತುಜಾತದ ಹಿಂದಿನ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಮಯ ಸ ಸಂವೇದನೆಗಳ 
ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಒತ್ತಡ ತಂದು, ಗ್ರಹಿಸಲು ಶೋಧನೆ 
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ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಯುಗವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಉನ್ನತ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು 
ದೃಷ್ಟಿಯ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥವತ್ತತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ 
ಇನ್ನೂ ಆಳದ ಸತ್ಯದ ಮತ್ತು "ದರ್ಶನದ ತೀವ ಪ್ರತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ 
ದುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಎರಕ ಹೊಯ್ಯ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಡಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊೂಸವೊಂದು 
ತಿರುವು ಇಲ್ಲವೆ ರೂಪಾಂತರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರ ತಿರುವನ್ನು ಹ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯು 
ಈ ಮೂರುರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಅದು ಆಗಲೆ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ 
ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಾವ್ಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಈ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ವವನ್ನೇ 

ತುಂಬಲು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅದರ ದರ್ಶನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆ 

ನಂಬಬಹುದು. ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರತಿಮೆ. ಮೂಷೆ ಮತ್ತು 
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅದು ಈಗಾಗಲೆ.ಪಡೆದಿರುವ ರೂಪ-ರೀತಿಗಳನ್ನೂ 
ಬಿಗಿದು, ಹಿಗ್ಗಿಸಿ, ರೂಪಾಂತರ ಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವುದೋ ನವೀನ 

ವಾದ ನೇರವಾದ ಧ್ವನಿ ವ್ಯಂಜನೆಗಾಗಿ, ಅಂತ: ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಭಾಷೆಯ ಕೇವಲ ಕೂಗಿಗಾಗಿ, 

ಸತ್ವದಿಂದಲೇ ಹೊರಟು, ತನ್ನ ಸಹಜ ಸಾಮರಸ್ಕಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಧ್ವನಿಗಾಗಿ ಹೆಣಗಬಹುದು.. 

ಅದರ ಎರಕ ಅಥವಾ ಮೂಷೆಗಳೂ ಇನ್ನೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಮತ್ತುಸೂಕ್ಷ ೬ವಾದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ 

ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡ ಇಲ್ಲವೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ ಮೂಷೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ, 

ವಿಚಿತ್ರವೂ ಅಪೂರ್ವವೂ ಆದ ರೂಪಗಳೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಇಂದ್ರಜಾಲದಂಥ 

ಪರಿಣಾಮಗಳೂ ಆಗಬಹುದು. ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾವ್ಯವು 

ತನ ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ೇಿವಕ್ತಿಯ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮಿಗಿಲಾದ 

ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಬಹುದು. 

ಆದರೆ ಈ ಮುಂಚಿನ ಕವಿಗಳು ಬಂದದ್ದು ಇನ್ನೂ ಅಪೂರ್ಣ ಅಸಂಪನ್ನ, ಮತ್ತು 

ಅಪೂರ್ಣ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಸೊತ್ತಾಗಿ ಬಂದ ಭಾಷೆಯು 

ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ೬.೭.2. ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 

ಅದು "ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾದ ರಭಸಯುಕ್ತವಾದ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ 

ವಿಚಾರ- ಎನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮೇಲುಮೇಲಿನ ಭಾವನಾಮಯತೆ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾರವತ್ತಾದ 

ಉನ್ನತವಾದ ವಾಜ್ಮಯತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಗದ್ಯದ ರೀತಿಯ ವರ್ಣನೆ, ಕಥನ ವೈಚಾರಿಕ 

ಅಲಂಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೂಪ ರೀತಿಗಳೂ ಲಯಬಂಧದ 

ಗತಿಗಳೂ ಯಾವದೆ ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಮಣಿಬಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದಿಯಾದ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ 

ಅಯೋಗ್ಯವಿದ್ದವು. ಈ ರೂಪ ರೀತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಅಡಳಿತ, 

ಸ್ಪಷ್ಟವೂ ಖಚಿತವೂ ಆಗಿತ್ತು; ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬದಿಗೆ ಒಗೆದರು ಮತ್ತು ಹೊಸ 

ರೂಪಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲವೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಳೆಯ ಕಾವ್ಯಗುರುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ 

ಹಿಂದಿನ ಹಾಡು ಜಾನಪದ ""ಬಲ್ಲಾಡ್'' ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಳೆಯ ರೂಪಗಳನ್ನು 

ಎರಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಹಿಯಾದ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕಲ್ಪನೆಗೂ 

ಒಗ್ಗುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿ ಕೊಂಡರು ಅಥವಾ ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿ ಕೊಂಡರು. ಅದರೆ ಭಾಷೆಯು 
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ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅಂಥ ಅಡ್ಡ ದಾರಿಗಳಿಂದ 

ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲ - ಅಂಥ ಅಂದರೆ ವರ್ಡವರ್ಥ ಬಳಿಸಿದಂಥದು. ಆತ 

ತೀರ ಸಾದಾ ಸರಳ ಅಡುಮಾತಿನ ನೇರ ಕಸುವಿನ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಸೂತ್ರವನ್ನು 

ಅವಲಂಬಿಸಿದನು. ಈ ಭಾಷೆಯು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಉಗಮವಾಗಿ 

ತನ್ನ ಆಶಯದ ಮತ್ತು ವಿಚಾರದ ಧೋರಣೆಯನ್ನೆ ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು ಆ ಕಾಲಖಂಡದ 

ಕವಿವಾಣಿಯು ಹಲವಾರು ಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ನಡುವೆ ತೇಲಾಡುವದನ್ನು "ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೆ ೇವೆ. 

ಅದರ ಕಳಪಾತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು 18ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅವತೇಜಿಗಳ ಭಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು 

ಕುಸಿದಂತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಅದು ವಾಜ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹದ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಏನೂ 

ಕೃತಕವಲ್ಲದೆ, ಸಲೀಸಾಗಿ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ 
ನೆರವು ಪಡೆದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ತಿರುವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತ ಕಲ್ಪನಾಮಯ 

ಕಾವ್ಯಮಯ ವಾಜ್ಮಯತೆಯ ಮೇಲಿನ ಪಾತಳಿಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಯ ಆಚೆಗೆ 

ಎ ಎಲಿರುಬೆಥ್ ಯುಗದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂಸ್ಪೂರ್ತ : ಸಂಪನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದ ಬದಲಾಗಿ 

ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಟಾಮಯ "ಆಶಯದಿಂದ ಜಡಿದು ತುಂಬಿದ 

ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ” ಶೈಲಿಯನ್ನು ನ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಈ ಹೊಸ 

ಬೌದ್ಧೀಕರಣಗೊಂಡ ಕವಿ ಮನಸ್ಸು ಒದಗಿಸಿದ ಪರ್ಯಾಯವು. ಆದರೆ ಕಲ್ಪನಾಮಯ, 

ಉತ್ಪೇಕ್ಬಾತೃಕ ವಿಚಾರವು ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರಹಸ್ಯವು. ಅದರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಒಂದು 

ಬೇರೆಯೇ ಸ್ವರವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ- ಅದು ಕೇವಲ ಕಾವ್ಯಮಯ ನೇರ್ಪು. ಅದು 

ಕೆಲಸಲ ತನಗೂ ಕಡೆಯ ಾಗಿ ದಾರಿದ್ರ ಸ್ರ ಮತ್ತು ಏನೂ ಸಾಲದ ಕೊರತೆಗೆ ಅಥವಾ, 

ವರ್ಡ್ಸವರ್ಥ ಮತ್ತು ಬೈರನರ ಕೃತಿಗಳ 'ಬಹಳಷ್ಟ ಪಾಲಿನಂತೆ, ಪೇಲವಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧಾರ ಪಡೆದಾಗ, ಲಯಬದ್ಧವಾದಾಗ, ಅದು ಹಿರಿದಾದ ಇಲ್ಲವೆ 

ಪರಿಣತವಾದ ಉದ್ಗಾರದ ಹೊಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗಿಂದ 

ಕೆಲವೊಂದು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಕೈವಲ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವದ ಸಹಜವಾದ ಧ್ವನಿಯು ಮೂಡಿ 
ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸ್ತಿತ್ವದ 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ವಡ್ಲವರ್ಥ ನಲ್ಲಿ ಬೈರನನ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಂಜಲ ಉಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಕನ 
ದೀಪ್ತಿಮಯ ಸರಳೋದ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ರಿಜಿನ ""ಕಿನ್ನರ ಕಂಠದ'' ಆಲಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ 
ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಶೆಲ್ಲಿಯ ವೈಣಿಕ ಭಾವಗೀತದ ಕೂಗಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ದ್ಯಾವಾ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ 

ಅದು ಒಡಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳು. 
ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಶ್ಚಿತ, ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ 

ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಬಾಸುಡಾಗ ಕೀಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನ, 
ಕಲಾತ್ಮಕ ಐಂದ್ರಿಯಿಕ ಸಂವೇದನೆಯ ಕಾವ್ಯವಾಣಿಯತ್ತ ತಿರುವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೆ (ವೆ. 
ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ರಸಾತೃಕ ಯುಗದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ 
ಪರಿಣತಿಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯ ೦ತ ಬರಿಯ ಅಂತಃಪೆ, ೀರಣೆಯ ಜೆ 
ಆತ್ಮಪ್ರಕಟನೆಯ ಕಾವ್ಯವು ಇನ್ನೂ ರಜೇ 
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ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸತ್ವದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ 

ತೊಡಕಿನಿಂದ. ಅತ್ಯ ತ ತೊಂದರೆಪಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಕವಿಗಳು ಬೈರನ ಮತು ು ವಡ್ಡವರ್ಥ. ಇವರು 
ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಕುಗ್ಗಿ ನಿರ್ವಿಣ್ಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, 
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂಗದಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟರುತ್ತಾ ರೆ; ಒಬ್ಬನು 
ಕಸುವಿನ. ರಭಸದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಭಾರವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕರಣದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ 
ಯಾರೊಬ್ಬನೂ ಹುಟ್ಟು ಹಾಡುಗಾರನಲ್ಲ ಉದ್ಗಾತೃವಲ್ಲ. ಶಬ್ದದ 'ಮತ್ತು ನಾದದ 
ಕಲಾವಿದನಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ಕಣ ಕಣದಿಂಭಲೂ ಕವಿಯಲ್ಲ. 
ಅಂದರೆ, ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸತ್ವದಲ್ಲಿಯ ರಸಾತ್ಮಕ, ಕಲ್ಬಾನಾಮಯ ಅಥವಾ 
ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತ ಸೆಳೆತದ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು 
ಭಾವಾವೇಶದ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ನೀತಿವೇತ್ತ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಬೋಧಕನಿಂದ 

ಇಮ್ಮಡಿಗೊಂಡ ಈ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬ '"ಜೀವನ ವಿಮರ್ಶಕ'' ನಿದ್ದ, ಆತ 
ಕವಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಮೊಡಕಾಗಿ ಅವನಿಂದ ಆಕ್ರಮವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು 
ಬಯಸಾತ್ಕ್ಮಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ: ಅವರು, ಬೇರೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೇ 
ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿರಬಹುದಾದರೂ, ಒಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿಯೂ 
ಕಾವ್ಯಮಯವಲ್ಲದ ಆಶಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಲಿದು 

ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ, ತಮ್ಮ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಅಂತರ್ತಿಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 
ಅಥವಾ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಚಲನೆಗೊಂಡ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಭಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ 

ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕರಣಗೊಂಡ ಕಾವ್ಯಭಾಷೆಯು ಯಾವಮಟ್ಟಿಗೂ ಸಲ್ಲುವ ಇಲ್ಲವೆ 

ಸಾಲುವ ವಾಣಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ಅದರಿಂದ ಪಾರಾದಾಗಲೆ ತಮ್ಮ ಅಪರೂಪದ ಅತ್ಯುನ್ನತ 

ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೈರನ ಕಲಾವಿದನಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಕಿರಿಯಾಳದವನು, 

ತ್ವರಿತಮತಿ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹಜ ವರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ವದ ಒತ್ತಾ ಯದಿಂದಲೆ ಕವಿಯಾದವನು. 

ಇವೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಮಕಾಲೀನರ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ 
ಬಳಿಗಿಂತ ನಿಕೃಷ್ಟ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರಾರಿಗಿಂತಲೂ, ಹೆಚ್ಚು 
ಸಮರ್ಥ ಬಲಿಷ್ಠ ಭೂತಶಕ್ತಿಯವನು. ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ 

ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕವಿಟು ಕೊಂಡವನು- ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ 

ಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕವಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಪ ಪ್ರಯೋಜನವೇ. 

ಏಕೆಂದರೆ, ಕವಿಯ ವಿಶಾಲತೆ ಮತ್ತು ಕೃತಿರಚನೆಯ ಸಲೀಸತೆ, ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ನಿಕೃಷ್ಟ 

ಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ 

ಯಾವದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದನಿಗೊಡುವದರಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತದೆ. ವಡ್ಲವರ್ಥ, ಚಿಂತನಶೀಲ, 

ಅಂತರ್ಮುಖಿ. ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಕೇಂದ್ರಿತ; ತನ್ನ ಚಿಂತನದ ಭರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉನ್ನತ 
ಸತ್ವದ ಆ ದನಿಯನ್ನು ಒಡಮೂಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಸಮರ್ಥ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ 

ಸವನೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಹಿರಿಯ ಶ್ರುತಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಭಾರವಾದ 

ಸಂಗೀತವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಧುವಾದಗಳ 
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ಶೂನ್ಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಉಚಿತವಾದ ಕಾವ್ಯ ರೂಪಗಳೂ ರೀತಿಗಳೂ 
ಅವರಿಗೆ ಅಣಿಯಾಗಿ ಒದಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸುಸಂವಾದಿಯಾದ 

ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉತ್ತೇಜಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದರೆ, ಅಂಥ 

ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರದಾಗಬಹುದಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಿಯ ಒಂದು ವೈಶಾಲ್ಯವು 

ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಲುಕುವದಿಲ್ಲ. 

ಬೈರನನ ಪ್ರಚಂಡ ಖ್ಯಾತಿಯು ಅವನ ಸ್ವಂತ ನಾಡಿಗಿಂತ ಯೂರೋಪ ಖಂಡದಲ್ಲಿ 

ಹೆಚ್ಚು ಮಿಗಿಲಾಗಿತು; ದೀರ್ಥಕಾಲಿಕವಾಗಿತ್ತು ಅದು ಅವನ ತೀರ ನಿಷ್ಟುರ ವಿಮರ್ಶೆಯ 

ಗುಣಾವಮೂಲ್ಯನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಮಕಾಲೀನ ಸಹಾನುಭೂತಿಗಳ ಬೆಡಗು ಬಾಡಿ 

ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವನ ದೋಷಗಳೇ ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದವು. ತತ್ಕ್ಷಣದ 

ಗಾಳಿಯ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಾರಿಸಿದ ಅತಿಶಯದ 

ಖ್ಯಾತಿಯು ತೆರಬೇಕಾಗುವ ದಂಡವಿದು. ಆದರೆ ಅವನ ಈ ಖ್ಯಾತಿಯು ಒಂದು 

ಆಕಸ್ಥಿಕವಾಗಲಿ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಹರಿಯಾಗಲಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಪುರುಷನ ಯುಗಧರ್ಮದಿಂದ 

ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲುವದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನ ತ್ವರಿತ, ಮತ್ತು ಆವೇಶಯುಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು 

ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನೂ ಬಲಿಷ್ಟವಾದ 

ಆದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಪಕ್ವವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು 
ತುಂಬಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಕ್ಕಾಗಿ ಭಾವಾವೇಶವು ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆಲ್ದೇನಿಯನ ಕಂಚಿನ 

ಕಂಠವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಸಮಾಜದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮತ್ತು 

ಮಿಥ್ಯಾವಾದಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ, ನಿರಾಕರಣೆ, 

ಅಪನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರತಿನಿವಿಷ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ಪಾಪಶಂಕಿಯ ತಿರಸ್ಕಾರ, 

ಗತಕಾಲದ ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯತೆ, ವರ್ತಮಾನದ ಅಸ್ಪಸ್ಥತೆ, ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ತಡಕಾಟ, ಕೃತಕ 

ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಬದುಕಿನ ಐಂದ್ರಿಯಿಕ ವೈಷಮಿಕ, ಹೊರಮಿರುಗಿನ ಕೃತ್ರಿಮ ರೊಮಾನ್ರ 

ಏಕಾಕಿಜೀವದ, ಬಂಡುಗಾರನ, ಏಕಾಂತದಿಂದಾಗಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಅತಿಶಯವಾಗಿ 

ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನೈತಿಕ ಅಥವಾ ಅತಿನೈತಿಕ ಅತಿಮಾನವ -ಅದೆಲ್ಲ ಸದೋಷ 

ರೊಮ್ಯಾಂಟಕ ಸರಣಿ, ಭಾವಾವೇಶದ ಭಾವನಾಪ್ರಧಾನತೆ, ವೈಷಮಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಭೋಗಗಳ 

ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಆಗದ ತರ್ಪಣೆ, ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿರುವ 

ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಇವೆರಡರ ಕಲ್ಲೋಲದ ತುಡಿತದ ಫಲವಾದ ವಾಸ್ತವತೆ, 

ನಿರಾಸ-ಉದಾಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ- ಒಂದುವರೆ ಶತಮಾನದ ಇನ್ನೂ ಅಪೂರ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅವನ 
ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವನ ಸಮಕಾಲೀನರ ಚಕಿತ, ಹರ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಕುಕ್ಕಿದ 

ಕಣ್ಣುಗಳ ಇದುರು ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ತೆರೆಯಿತು. ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟು 

ಕತ್ತಿ ಕಡೆದ ಕೃತಿಗಳ, ತಾಳೇಗೆಟ್ಟು ಕಡಿದು ತೆಗೆದ ಕೆಲವೇ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ 
ಒಂದೇ ಒಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕಾವಿಗೆ ಕರಗಿ ಎರಕಹೊಯ್ದು ಮೊತ್ತಮೊದಲಿನ ಅಲಂಕಾರಿಕ 
ವಾಜ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಿಣಕಾಟದ ""ಚೈಲ್ಹ ಹರೊಲ್ಹ'' ದಿಂದ ಅದರ ಕೊನೆಯ 
ಖಂಡವಾದ "ಡಾನ್ ಜುವಾನ್'ನ ಸಾಧನಾ ಸಿದ್ದ ಸುಭಗತೆಯವರೆಗಿನ ಆ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 
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ಅದು ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ವೈಪುಲ್ಕವೂ ಅವನ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರ 
ಚೈತನ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಪೋಟದ ಸುತ್ತಲು ಎದ್ದ ವಾದಾಪವಾದಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು 

ಸಾಕಿತ್ತು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಅವನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮನವರಿಕೆಯು ತೀರ ತೆಳುವಾಗಿ, ಬಡತನಕ್ಕೆ 
ತುತ್ತಾಗೇ ಇತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು 

ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅವನ ಕಾವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯು ವಿಪುಲ ಬಲವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಳ, 

ರೂಪಣ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವನೇ ಕವಿಯು 

ನೀಡಲಾರದ್ದನ್ನು, ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಮನೋವೃತ್ತಿಯು ರುಚಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲು 

ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಕಾಲದ ಮನೋವೃತ್ತಿಗೆ 

ತನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಾಕಷ್ಟು 
ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೂ ಜನ್ಮಜಾತವಾದ ಒಂದು ದೈತ್ಯಬಲ- ಭೂಶಶಕ್ತಿ 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರಾಣಮಯವೂ ನರಗುಣದ್ದೂ ಆದ ಕಸುವು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆದೇ 

ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅದುವೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿತು. 

ಮ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಶಕ್ತಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭಾವಾವೇಶಗಳ ಈ ಲಾವಾರಸದ ಪೂರಕ್ಕೆ 

ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಭಾಗುಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿದವು. ಮೊದಲು, ಸಾಕಷ್ಟು 

ಗಣನೀಯವಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಾಗ್ಮಿಯತೆಯ ಭಾರ ಮತ್ತು ನುಗ್ಗು ಇರುವ, ಆಮೇಲೆ, 

ಮಿಗಿಲಾದ ನರಗುಣದ ಕಸುವು ನೇರ್ಪು, ಖಚಿತತೆ, ಚಲನಬಲ, ಕಥನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, 

ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುವ ಜೀವಂತ ಚಿತ್ರಣ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನೇ ಕುಂದು ಇರಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ 

ಕೊರತೆ ಬೀಳದ ಸೋಲದ ಶಕ್ತಿ ಇವು ಉಳ್ಳ ಭಾಷೆ. ಅವನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 

ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಕಾಯಿತು. ಅದರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆಶ್ವಾಸನದ ಅಮರತ್ವಕ್ಕೆ ಅದು ಏನೂ 

ಸಾಲದಾಯಿತು. . 

ಬೈರನನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಯಾಪ್ರತ್ತೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು, 

ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಕಳಚಿ ಒಗೆದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಾಸ್ತವತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೂ ತನ್ನ ಪರಿಸರವನ್ನೂ 

ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಭಾವಿಸುವತ್ತ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಪರಿಪಕ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವ 

ಮಾನವಕೋಟಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕುದಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಕುದಿತ ಹೆಣಗಾಟಗಳ ಹಿಂದೆ 

ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ. ಅದು ಕೆಲ ಸಲ ಮಸು ಮಸುಕಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ನೋಡುವಂತೆ 

ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಮಾನವನ ಮಹಿಮೆಯ 

ಭಾವನೆ, ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸತ್ವಚೇತನ. 

ತನ್ನದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಪರಾಕ್ರಮಗಳ ಬಲದಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ 

ಮಾನವ, ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ 'ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ, ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸುತ್ತು 

ವರಿದು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಲು ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿಗಳಷ್ಟೇ ಹಿರಿದಾದ ಒಳಗಿನ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ 

ಸ್ವಚ್ಛಂದತೆಯ ಬಲವನ್ನು ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಸಾಧಿಸುವ ಮಾನವ-ಇದೇ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ. 

ಅದೊಂದು ದೈತ್ಯ ತತ್ವ - ಅಸುರೀ ಸತ್ಯ -ಮಾನವ ಸತ್ವ ಚೇತನವನ್ನು ಕಾಮನೆಯ 

ಆತ್ಮದೊಳಗಿಂದ ಕಂಡದ್ದು, ಅದೂ ಬಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಅತೀ ಸಂಯಮದ 
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ಸ್ವಸ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ; ಶಾಪಭ್ರಷ್ಟ ದೇವತೆಯಾದ ಮಾನವ ಹೊರತು ದೇವತ್ವಕ್ಕೆ ಮರಳುವ 

ಮಾನವನಲ್ಲ ಆದರೂ ಅದು ವಾಸ್ತವತೆಯ ಒಂದು ಅಸ್ವಷ್ಟ ಮಗ್ಗಲಮೇಲೆ ನೆಲಸಿದೆ, 

ಆ ಮಗ್ಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ತನ್ನ ನಿಮ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಡೆತಡೆಗಳೊಳಗಿಂದ ಬೈರನ್ ಒಡೆದು 

ಹೊರಬರಲು ಅಸಮರ್ಥನಾದ. ಮತ್ತು ವಿಶಾಲತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಅದರ ಹುಟ್ಟು 

ದನಿಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾರದಾದನು. ಅವನು ಹಾಗೆ 

ಮಾಡಲು ಶಕ್ಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಕೃತಿ ಶಾಶ್ವತ ಓಿರಿಮೆಯದಾಗುತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ 
ಸರಿಯಾದ ಕಾವ್ಯರೂಪ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಒಳಗಿನ ದೈತ್ಯ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು 

ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ 

ಆರಂಭಿಸಿದನೊ ಆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಆಂದೋಲನ ಒಂದು ಬೌದ್ದಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವ 

ರಾಗಾವೇಶದ ವಾಜ್ಠ್ಞಯತೆ -ಅಲಂಕಾರಿಕತೆಯಾಗಿತ್ತು ಹದಿನೆಂಟನೆ ಶತಮಾನದ ಭಾಷೆ, 

ಮುರಿದೊಡದು ಕರಗಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಸುವಿನ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಆಕಾರಕ್ಕೆ 
ಬಡಿದು ಹದಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ರು ಮಿಗಿಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮತ್ತು 

ತ್ವರಿತವಾದ ಶೈಲಿಗೆ ಮುಂದರಿದನು; ಅವನು ಮಣಿಬಲ್ಲ ಸುಲಲಿತವಾದ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ 

ಕೊನೆಗೊಂಡನು. ಈ ವಾಣಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷುದ್ರ ದೂಷಕ ಸೆಡಕಿನ ಭಾವಗಳಿಗೂ 

ಹಿರಿದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡುತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಭಾವಾವೇಶದ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯದ ಮಿಗಿಲಾದ 

ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವನ ಇತರ ಬುದ್ಧಿಗುಣಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರೂ, 

ಇವು ಹ! ಅವನ ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಉದ್ಗಾ ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶೈಲಿಯಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಲೆ, 

ರಚನೆ, ಎರಕದ ಸೌಷ್ಠವ- ಇವೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ; "೨ಳವಾದ 

ಆಲೋಚನಾಪೂರ್ಣವಾದ ಅಥವಾ ಉತ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ನಿಸ್ಟಿತವಾದ 

ಉಪಪತ್ತಿ- ಅರ್ಥೈಕೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕರಗತವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲಸಲ ಭಾಷೆಯೂ 

ಕಾವ್ಯದ ಸಂಚಲನವೂ ಫಕ್ಕನೆ ನಿರಾಡಂಬರದ ನಿರಾಭರಣವಾದ ಸಮರ್ಥವಾದ 

ಪ್ರಾಮಣಿಕ ಪ್ರಾಂಜಲತೆಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ನು 

ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗುಣವಾದ ತಾಳ್ಫೆ, ಕಲಾಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯ ಸತ್ಯದ ಅನಿಸಿಕೆ 
ಅವನಿಂದ ದೂರವೇ ಆಗಿದ್ದವು. ಎರಡನೆಯ ಮಧ್ಯಮ ತರಗತಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ಅವನು ಸಾಧಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆಡಲೇಬೇಕಾದ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿರಿದಾದುದೇನೋ ಇತ್ತು 
ಅದನ್ನು ಅವನು ಆಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ಅಪ ಹ್ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ 
ಅವನು. ಕೊಟ್ಟನು. ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಭಾವವನ್ನು 
ಮೂಡಿಸಿದನು. 

ಬೈರನ್ನಿ ಗಿಂತ ಎತ್ತರದ ಕಾವ್ಯಮಯ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳ ವರ್ಡ್ಗವರ್ಥನು ತನ್ನ 
ಮಹತ್ತಮ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಯ ತಪ್ಪಿಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಅವನು 
ಆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿ ಕೊನೆಗೂ 
ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ' ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮಳಲಲ್ಲಿ 
ಆತ ತನ್ನನ್ನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿಯೇ ಇತಾಹ ತನ್ನ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನದ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ 
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ಪೂರ್ತಿ ಮಿಶ್ರಧಾತುವಿನ ತುಂಬ ಪದರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡನು. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತ 

ಅವನ ಅತಿ ಆರಂಭದ ಕಾಣ್ಮೆಯೇ ಸರಿಯಾದ ಕಾಣ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವನ "ಓಡಿ' 

ನಲ್ಲಿಯ ಶೈಶವದ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನವೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಅದು ಅವನ ಬಗೆಗೆ 
ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯು ಬಲಿತು ಬೆಳೆದಂತೆ, 

ಮೂಲದ ಕಾಣ್ಶೆ ದರ್ಶನ ಸೋತಿತು. ಮೊತ್ತಮೊದಲಿನ ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ 

ಮಸುಕಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೂ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಕೇವಲ ಎಚಾರ ಮತ್ತು 

ನೀತಿಚಿಂತನೆಯ ಅನುಜ್ಹ್ಜ್ವಲವಾದ ಬಂಜರು ಬೀಳುಭೂಮಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯಿತು. ಆದರೆ 

ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ, ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅವನ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಅಡ್ಡಬರುತಿತ್ತು 

ಹೀಗಿದ್ದರೂ ವರ್ಡ್ಗವರ್ಥ ಒಬ್ಬ ವಿಶಾಲ ವೈಚಾರಿಕನಲ್ಲ. ವಿಶಾಲ ಚಿಂತನೆಯವನಲ್ಲ. 
ಆದರೆ ತನಗೆ ಅನಿಸುವ ಎರಡೋ ಮೂರೋ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ನೆರವಿಗೆ ಅವನು 

ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರದ ಭಾರವನ್ನು ತರಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ. ಆಳವಾಗಿಯೂ ಸುಶ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿಯೂ 

ನೋಡಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಲನ್ನು ಆತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು 

ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ, ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೋಡಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ-ಇನ್ನುಳಿದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತ 

ತನ್ನ ಯುಗಕ್ಕೇ ಸೇರಿದವನೇ ಹೊರತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ, ಸಮಾಜದ, 

ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಬಗೆಗೆ ಅವನ ನೋಟವು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಲವು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ 

ಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾವ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲವೆ ಆಶಯ ಅದರ ಕವಿಯು 

ಕಂಡಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಹೊರತು ಅವನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ವರ್ಡವರ್ಥ 

ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡನು. ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಮಾನವನನ್ನು ಕಂಡನು. ಮತ್ತು ಆತ ಈ 

ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಆಡುವಾಗ ತನ್ನ ಅತಿ ಉದಾತ್ತ ಇಲ್ಲವೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಥವಾ 

ಅತಿಭೇದಕವಾದ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳ ಕುರಿತ ಅವನ ನೋಟ ಅವನ 

ಮನೋವೃತ್ತಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಸಹಜ. ಮತ್ತು ಆಗ ಅದು ಬೈರನನಿಂದ ತೀರ ವಿರುದ್ಧ 
ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಅವನ ಮುಂಚೆಯೂ ನಂತರವೂ ಬೇರೆ ಯಾವದೇ ಕವಿಯು ಮಾಡದಂತೆ 

ಅವನು ಅರಿತದ್ದೂ ಅನಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೂ ಬದುಕಿದ್ದೂ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿಯ ವನ್ಯ ಬರ್ಬರ, 

ಪ್ರಚಂಡ ಕೋಲಾಹಲ ಪೂರ್ಣವಾದ ಭವ್ಯ ಬೃಹತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶಾಂತಿ, 

ಅದರ ಶ್ರೀಮದ್ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಶಾಂತಿಯ ಅತ್ಮಸತ್ಯ. ಸ್ತಬ್ಧವಾದ ಅನಂತತೆ, ಹಕ್ಕಿಯಿಂದ, 

ಹೂವಿನಿಂದ, ಬಾನಿನಿಂದ, ತಾರೆಯಿಂದ, ಗುಡ್ಡದಿಂದ, ಹಳ್ಳದಿಂದ, ಮಾತಾಡುವ ಅದರ 

ಆ ಶಾಂತ, ನಿಕಟ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ದನಿ ಇದನ್ನು ಅವನು ಕಂಡದ್ದು ತಿಳಿದದ್ದು 

ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ. ಅದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಸ್ವರೂಪ. 

ಇಂಗ್ಲಿಷ ಕಾವ್ಯವೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸಿದ ಉನ್ನತ ನಿಕಟ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವದು. 

ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನವನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ- ಆದರೆ ಅದು ಬಂಡೆ 

ದ್ದುದಲ್ಲ-ಅವನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕುರಿತು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಪಂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. 

ಆದರೆ ಅದು ಶಾಂತವೂ ಕ್ರಮಬದ್ದವೂ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವೂ ಆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಗ 

ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ 
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ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಆಸ್ಪಿತ್ವದ ಮೂಲದ ಯಜುತ್ವವನ್ನೂ ಪರಿಶುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತ 

ಸನಾತನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾದ ಅದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು 

ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ತ” ಈ ಸಂವೇದನೆಯ ಮೇಲೆ, ವರ್ಡವರ್ಥನು ಸರಳ 

ಶ್ರದ್ಧ, ಸತ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ, ಆತ್ಮಸಂಯಮ, ಸ್ನೇಹ, ಗಂಭೀರ, ಆನಂದಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು 

ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೆ ಶತಮಾನದ ಭಾವರಾಗಮಯ ನಿಸರ್ಗ ವಾದವು, 

ನಿಸರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದ ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿಯ ಮಾನವ್ಯದ ಬೇರೊಂದು ಬಗೆಯ 

ಆದರ್ಶೀಕರಣ. ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ತೀರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೊಂಡ ಸಮಾಜದ ಕೃತ್ರಿಮ ಚಾತುರ್ಯ 

ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳಿಂದ ದೂಷಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ ವರ್ಡವರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಹೇಳಲು 

ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಂಶವೆಲ್ಲವೂ ಇವೇ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ 

ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಂದಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ಇಡಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವೈಚಾರಿಕ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು 

ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. 

ಆದರೆ ಅವನೇ ಅವಿಷ್ಯರಿಸಿದ ಇಲ್ಲವೆ ಶೋಧಿಸಿದ ಈ ನಿಸರ್ಗದ ನೆಲೆಯ ಮಟ್ಟಗೇ 

ಅವನು ಅದ್ವಿತೀಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ, ಆಗಲೆ ಅವನಲ್ಲಿಯ ದ್ರಷ್ಟಾರನು ತನ್ನ ಸತ್ವದ 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೀ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಹಿರಿದಾದ ಭಾವಸೆಲೆಗಳನ್ನು 

ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ; ಅದು ನೋಟದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಸತ್ವ. ಬೇರೆ ಸಮಯ ವಿಶೇಷತಃ ಈ 

ನಿಸರ್ಗ-ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ 

ಎರಕವಾಗಿಸಿದಾಗ, ಕೆಲಸಲ ಆತನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಿರಿಮೆಯ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. 

ಇತರ ಸಮಯ, ಮತ್ತೆ ಆದು ಮೂಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಗುಣದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ತಾಳಿಕೆಯ 

ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿರದಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು. ನಿಜವಾದ ಅಮರತ್ವದಿಂದ ತೀರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 

ಹೊರಗೆಡುಹುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿಯ ಕವಿಯು ಸತ್ತು. ಮಾನವನೂ 

ಬರಹಗಾರನೂ ಬದುಕಿ ಉಳಿದು ಮುಂದುವರಿದರು. ನೀತಿಜ್ಞನೂ ಏಕಾಗ್ರಚಿಂತಕನೂ 

ಹಾಡುಗಾರರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದನು. ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದರ್ಶನದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನೆ ಅವನ 

ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅವನಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಅಪರ್ಯಾಪ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಂಗಗಳ 

ಅಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹೊರಗೆಡುಹುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಅತಿ ಭಾರವು 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಕವಿದು ನೆಳಲು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ, ನಂದಿಸುವ ಹೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 

ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಂದಿಸಿಯೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅವನ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೃತಿಗಳು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯ 

ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆತ ಪರಿಶುದ್ಧ 

ಉನ್ನತ ಕಾವ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರ. ಅವನು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯ 

ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬೌದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ ಹಾಡುವದೇ 
ಕಡಿಮೆ ಹೇಳುವದೇ ಹೆಚ್ಚು. ತೀರ ಸಣ್ಣ ತೆಕ್ಕೆಯ ಧರ್ಮಪ್ರವಚನದತ್ತ 
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ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿಯಾದ ತಿರುವು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಆಶಯದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ 
ಭರವಸೆ ಯನ್ನು ತೀರ ದೂರಕ್ಕೆ ನೂಕಿ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಆ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯದ 
ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲು ಯಾವುದೇ ಉರಯ: ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವನ ದೊಡ್ಡ 
ಉಸಿರಿನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಪಾಟಾದ ಗದ್ಯದ ಭಯಾನಕ ಹಾಸುಗಳು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಚಿವೆ. 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪಂಕ್ತಿಗಳೂ ಇಷ ಕೆಲಸಲ ಅಗಾಧ ಆಳವದು-ಈ ಅದ್ಬುತ 
ಪಂಕ್ತಿಯಂಥವು; 

"107೩8178 17 5೩7೮ 50೩5 ೦8 (17008/! ೩1೦7೮" 

(ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಾರಗಳ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತ). 

ಇಂಥ ಸಾಲುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡವು ಅಥವಾ ಒಂಟಯಾಗಿ ಸಡಗರದ 

ಅಪಘಾತದಂತೆ ''೩ 7೩೧೦5 17 ₹11 ೫೩5೭೧೦" (ವಿಶಾಲ ವಾಹದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ 
ಈಜಾಟ) ಅವನ ಬಗೆಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ; ಅವನು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಮಾತಾಡುವದು ತೀರ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಡುವದು ತೀರ ಕಡಿಮೆ. ಲಯದ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ 

ಚೇತನದ ಮಂದಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅವನಲ್ಲಿದೆ. ಆವೇಶದಿಂದ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಆತ 

ಮೀರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅವನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ತಡೆಗಟ್ಟು ತದೆ. ಕಾವ್ಯದ ಶಬ್ದ ಜೋಡಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅವನ ಸಿದ್ಧಾಂತವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು 

ಸತ್ಯಾಂಶಎಿದ್ದರೂ, ಅವನು ದುಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನದಾಗಿತ್ತು; ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜಸತೆಗೆ 

ಹೊರಳಿತು. ಅದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯ ಗದ್ಯಮಯ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ದಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು 

ಹೊರಗೆಡಹುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಚಿಂತನಶೀಲ ನೀತಿಜ್ಞನೂ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 

ನಾಗರೀಕನೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಮಂದಿ 

ಅವನಲ್ಲಿಯ ಕವಿಯ ಹಾಗೂ ದ್ರಷ್ಟುರನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಪ್ರಭಾವಿಯಾದಂತೆ, ಅವನ 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಆ ದೋಷಗಳೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋದವು. 

ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವನು ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿಯಾದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನಿಜ. ಅವನು 

- ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿಯ ಜನಾ ಚೇತನದ ದ್ರಷ್ಟಾರ. ಅದರೊಂದಿಗೆ [ನ ವಿಶಾಲವಾದ 

ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ವಿವೇಚಕ ಸಮಾಗಮದ ಕವಿಯು ಆತ. ಈ ಅಂಗದಲ್ಲಿಯೇ 

ಆತ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಮತ್ತು ಅದ್ವಿತೀಯ. ಅವನಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇತರ 

ನೆಲೆಗಳೂ ಇವೆ. ಅವನೇ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಶಬ್ದಸರಣೆಯ ರೂಪ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀರ ಬೋಳು 

ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರ ಆಮೇಲೆ ತೀರ ಭಾರವಾದದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮತೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ 

ನಿರತಿಶಯವಾದ ಕಾವ್ಯ ತೂಕದ ಹಾಗೂ ಗುರುತ್ವದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಲು 

ನೆವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಷೆಯ ಚಲನೆ ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಒಳನೋಟದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. 

ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ವಿಚಾರ, ಅವನ ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ-ಮೂರೂ ನವಿರಾದ 

ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವನ ಒಂದು ಹಿರಿಯ "ಓಡ್'ನಲ್ಲಿ 

ಅವನ ಕೆಲವು ""ಸಾನೆಟ್'' ಗಳಲ್ಲಿ "ರಥ್' ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ""ಲಾವೋಡಮಿಯಗ'' ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, 



138 

ಅವನ ಕಡಿಮೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದರಿಸುವ ಉನ್ನತಗೊಳಿಸುವ 

ಹಲವಾರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದ ಬೆಳಕು ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ 

ಬೆಳಗಿದಾಗ ಅದು ಅವನನ್ನು ನಿಸರ್ಗದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯ ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ 

ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಧ್ವನಿಯು ಮಾನವೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಳಗಿಂದ ನಿಸರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಅತಿ 

ನಿಕಟ ಆತ್ಮೀಯ ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ದೃಷ್ಟಿ 

ಹಾಗೂ ಸತ್ವದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಉದ್ಗರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಳಿನ ಅಲೆಯಿಂದ ಅವನ ಸತ್ಯವು 

ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬಲ್ಲ ಪಾರದರ್ಶಕ ಗುಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆಯ 

ವರ್ಣಮಯ ಅವಗುಂಠನ ಕಾವ್ಯಮಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಯಗಳು ಸನಾತನ ಸಂಚಲನ 

ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಸ್ಥಿರತೆಗಳ ಸುಳುವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಗಹನ ಗಂಭಿರ ಆಳದ 

ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಗುಪ್ತ ಅಮರತ್ವದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಟ ವಾಣಿಯ 

ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ. 



ಪ್ರಕರಣ ಹದಿನೆಂಟು 
ಅರುಣೋದಯದ ಕವಿಗಳು -3 

ವರ್ಡವರ್ಥ ಮತ್ತು ಬೈರನ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದದ 
ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮಿಶ್ರಲೋಹದಿಂದಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಕಾಲದ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಕವಿಗಳು 
ಬ್ಲ 1 ಮತ್ತು ಕೊಲ್ರಿಜ್ ತಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು 
ಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೂ ತದ್ವಿರುದ್ದವಾದ ದೋಷದಿಂದ; ಕಾವ್ಯದ ಉತ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ವಿಚಾರದ 
ಚಾ ಕೊಡಬಲ) ಗುರುತ್ತ ಮತ್ತು ತಾಳಿಕೆಯ ಸತ್ವದ ಕೊರತೆಯಾದ, ಅವರು, ಕೊಲ್ರಿಜ್ 
ತನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಲ್ಪ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಕ ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗಲೂ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಣ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರು. ಆದರೆ ಅದರ ಉದ್ಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರವನ್ನೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ 

ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಳವಡಿಸಲಾರರು. ಈ ಭಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಚಾರಶೀಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 

ಬರುವಂತಹವು - ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಹಿಂದಿನ ವಾಸ್ತವಸತ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು 
ಆಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಆ ಮನಸ್ಸು ಶಕ್ತವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶಗೊಂಡಾಗ, 

ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶನದ ಪ್ರಜ್ಞಾಶಕ್ತಿಯು ಮಿಗಿಲಾದ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಆದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೇ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶಕ ವಿಚಾರ ತೀರ 

ಕಡಿಮೆ. ಅಥವಾ, ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಉತ್ಕಟ ಬಲದಿಂದ 

ಅವರು ಇದನ್ನು ತಿವಪ್ರಾಸ ಸೂಚಿಸಬಲ್ಲರು ಆದರೂ ಅವರು ಅದನ್ನು "ಮನಸ್ಮಿಯಾಗಿ 

ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಲಾರರು. ಅದಕ್ಕೆ (ವಾಜ್ಯಯ) ದೇಹದ ಸುಸ್ಪಷ್ಛತೆಯನ್ನೂ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನೂ 

ನೀ ಡಲಾರರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಮಧ್ಯಮ ಜಾತಿಯದು. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು 

ಅವರು ನೋಡಬಲ್ಲವರಲ್ಲ ಟಃ ಸುವರು ಗಡಿನಾಡಿನ ಅಭವ "ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ 

ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು. ಅವರ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲೌಕಿಕ ಗುಣವಿದೆ, ಮೋಹಕತೆ ಇದೆ. 

ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾವದೋ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ 

ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಿಸರ್ಗಾತೀತದ ಕವಿಗಳು. ಆ ನಿಸರ್ಗಾತೀತತೆಯಿಂದ 

ಛಾಯೆಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅಂಥ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯದ ಕವಿಗಳು, ಹೊರತು ಆತ್ಮ ಸತ್ವದ ಅತಿ 

ಹಿರಿದಾದ ಸತ್ಯಗಳ ಕವಿಗಳಲ್ಲ. ಈ ನಿಸರ್ಗಾತೀತತೆಯು ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ 

ಕಾಣಬಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ 

ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಸರ್ಗಾತೀತತೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಾಗ 

ಅಂತರಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯದ 

ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. 

ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಸಮಕಾಲೀನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಕೊಲಿರಿಜನಿಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಕಿರೀಟ 

ತಪ್ಪಿಹೋಯಿತು. ಅವನು ಮೂರೋ ನಾಲ್ಕೋ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅದ್ವಿತೀಯ. ಅಲೌಕಿಕ 

ಸೌಂದರ್ಯದ ಬೆದರಿದ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಯಬ ನಮಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. 

ಅವನ ಉಳಿದ ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಅಪಯಶಸ್ಸು ಅವನ ಪ್ರತಿಭಾಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಾರ್ಥ 
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ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ವೈಷಮ್ಯವಿದೆ. ಅದೊಂದು ಪರಿಣಾಮಶೂನ್ಯತೆ, ಅಸಂಬದ್ಧತೆ, 

ಒಂದನ್ನೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಲು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ 

ಪ್ರತಿಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಮಿಗಿಲಾದ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು 

ಅವು ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದವು. ಬೌದ್ದಿಕತೆಯು ಅವನಿಗೆ ಇತ್ತು. ವಿಪುಲ ವಿಶಾಲಸಮೃದ್ಧ 

ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಎನಿಯೊಗಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಅಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಬಹುವಿಷಯಾಂತರದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 

ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದುಗೆಡಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಅಥವಾ 

ಸ್ವಯಂಭಾಷಣದ ಸ್ವೈರ ಉಕ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಹೊಯ್ಯುವದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 

ಸಲೀಸಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥವಾ ವಾಚಾಳಿತನದಲ್ಲಿ ಆ 

ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂದು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಶ್ರಮವನ್ನು 

ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲ. ಅವನಲ್ಲಿಯ ಕವಿಯು ಅವನಲ್ಲಿಯ ವೈಚಾರಿಕೆಯನ್ನು 

ಅಲೋಚಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ, ಅವನ 

ಕಾವ್ಯವು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು 

ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ನಂಬಿಗೆ ಹುಟ್ಟಸಲಾರದಾಗಿದೆ. ಅದು ಉತ್ತಮವೆನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಕೆಲವೊಂದು 

ವಾಜ್ಯಯತೆ ಇಲ್ಲವೆ ಪದಪ್ರಯೋಗದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆಯ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ 

ಕೆಲವು ಬೌದ್ದಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಅದು ಶಕ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಮಾಯೆಯ ಮಾಟವೂ 

ಅಲ್ಲ, ನಡಿಗೆಯ ಪ್ರವಾಹಿತ್ವವೂ ಅಲ್ಲ ಕಿವಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವದರಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯೆ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಅವನ ಮೂರು ಕವಿತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 

ಅವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೂ ಅತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ, 

ಸ್ವಪ್ನ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದ ಗುಹ್ಯ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯು ಅತಿಭೌತಿಕ ವಿಶ್ವಗಳತ್ತ 

ತೆರೆದಾಗ, ಮತ್ತು ಯಾವದೋ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಅವನ ಇತರ 

ಸಂವೇದನೆಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿದಾಗ ಆಗ ಮಾತು ವಾಗ್ಯೆ ಫಖರಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನೂ 

ವರ್ಣರಂಜಿತ ಲಾಲಿತ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸೆರಹಿಡಿಯಿತು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯು ಅನ್ಯ ಲೋಕಗಳ 

ರಾಗಾಲಾಪಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಭೇದಿಸುವದು 

ಅನುಭಾವದ ರಹಸ್ಯಮಯ ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ. ಅದೂ ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಗಳಿಗೆ 

ಅವು ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬ್ಲೇಕನಂತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಭೆಯನ್ನೂ 

ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ಈ ಪಾರ್ಥಿವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು 

ಸತ್ಯತೆಯಿಂದ ಉತ್ಕಟತೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಪಾರ್ಥಿವ ಜೀವನದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು 

ಚಲನವಲನಗಳನ್ನೂ ಮಾಯೆಯ ಮಾಟದ್ದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ನಿಸರ್ಗದ 

ಬೆಳಕನ್ನು ನಿಸರ್ಗಾತೀತದ ಬೆಳಕನ್ನಾ ಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದೆಂದರೆ, 

ಕೆಲವೊಂದು ಮುನ್'ಸೂಚನೆಯ ಸುಳುವು ಹೊಳುವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮಧ್ಯ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ 

ಅವುಗಳ ಜೀವಿಗಳನ್ನೂ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದೊರಗು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುರಾಣ 

ಕಲ್ಪನೆಗಳ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಾಸ್ತವತೆಯಿಂದ ಕಂಡದ್ದೂ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದೂ 



141 
ಇದೇ ಮೊದಲು ಸಲ. ಎರಡನೆಯ ನೋಟದ ಸೆಲ್ವಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ 
ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅವನು ಬದುಕಿರುವದು ಜ್ಯ ಕವಿತೆಗಳಿಂದಲೇ. ವಟ ಇನ್ನೂ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನವೀಯ ಮೋಹಕತೆ ಮತ್ತು ಶೋಭೆಯ ಅವನ ಎರಡೋ ಮೂರೋ 
ಕವನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯಗಲಾದ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲರಿಜ ಪರಾಕೋಟಿಯ 
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸದೊಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು 
ಕಾವ್ಯದ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲೋಕವನ್ನೊ ದು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. 

ಕೊಲಿರಿಜ ಕೆಲವೊಂದು ಇಣುಕು ನೋಟಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಇಲ್ಲವೆ ಆಗೊಮ್ಮೆ 
ಈಗೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಗಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮ್ಮ ಮಧ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಕ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕಾಣ್ಕೆಯು ಅದರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಂದ 
ಕರಿದಿದೆ. ಅದರ ನಾದಗಳ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಗಳ ಪಡಿಸದ್ದುಗಳನ್ನೆ ಅವನು ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. 
ಅವನು ದ್ರಷ್ಟುರನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ಅನ್ಯಪಾತಳಿಗಳ ಇತರ ಲೋಕಗಳ ನಿವಾಸಿಯೂ 
ಅಹುದು. ಅಥವಾ ಈ ಎರಡನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯು, ಅವನ ನಿತ್ಯದ ಸಾಧಾರಣ 
ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅವನ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿಗೇ 
ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯಲೋಕಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಆತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 
ಹಿಡಿದು ಹೇಳುವಾಗ, ಅವನು ಅನೇಕ ಸಲ ಅವನದಲ್ಲದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬುದ್ಧಿಗೆ 
ನಿಲುಕದಂಥ ಪ್ರತೀಕಗಳಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವನು 

ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನಿಲುಕುವಂತೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾರ. ಆ ತೀರಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳ 

ಭಾಷೆಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವನ್ನು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧತೆಯ 
ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೊಯ್ಯುವಾಗ ಅವನು ನಮಗೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು 

ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅರೆ ದಿವ್ಯ ಪರಲೋಕದ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಮೋಹಕತೆ, 

ಆನಂದ, ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಅದ್ವಿತೀಯವು ನಮಗೆ 

ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೊದಲೂ ಅನಂತರವೂ ಕೇಳಸಿಗದ ವಸ್ತುಗಳ ಧ್ವನಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದರ 

ಉಗಮದಲ್ಲಿ ಸಜಾತೀಯವೆನಿಸುವ ಕಾವ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಸೆಲ್ಫಿಕ ಕವಿಗಳು 

ತಮ್ಮ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಪಕ್ವವಾದ ಚಿಂತನಶೀಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ, 

ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನೂ ತರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ಲೇಕ ಕೇವಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೂ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಕ್ಕವಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನಿಂದ ದೂರವಿಡಲು 

ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅನನ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ತಲ್ಲೀನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವನು 

ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ದೂರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೆ 
ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನನ್ನು ನಿಲುಕಿ ಅವನ ದೀಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ 

ನೆರವಾಗಬಲ್ಲ ಕೊಂಡಿಯನ್ನೆ ಅವನು ಕಡಿದು ಒಗೆದಿದ್ದಾನೆ. 

ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ನುಗ್ಗಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 

ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ 

ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಬಹುತೇಕ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳವನು ಶೆಲ್ಲಿಯೊಬ್ಬನೇ- ಅವರಲ್ಲಿ 
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ಯಾರೊಬ್ಬನಿಗಿಂತಲೂ ಆತ ಸ್ವಭಾವತಃ ಮಹಾನ ಕವಿ. ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಸುವದೇನೆಂದರೆ, 

ಅವನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ, ತಾನು ನಿಲುಕಬೇಕೆಂಬ ಅಭೀಷ್ಟೆ ತಾಳಿದ ಆ ಉತ್ತುಂಗ 

ಸ್ಥಳಗಳ ಹುಟ್ಟು ನಿವಾಸಿಯು. ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನೆನಪು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೀರ 

ಸ್ಪಷ್ಟವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಉಜ್ಜ್ವಲ ಅಪಾರ್ಥಿವ ದಿವ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವನ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಸುತ್ತಿಮುತ್ತಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನವನಲ್ಲದೆ ಈ ಭೌತಿಕ 

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಿದ್ದರೂ, ಬಿಟ್ಟುಬಂದ ಆ ಬಾನುಗಳನ್ನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ 

ಜೀವಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಮಾನವೀ ಜನ್ಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಘಟನೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪುವದಾದರೆ ಶೆಲ್ಲಿಯು 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಅಂಥ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅರೆಮಸುಕಾದ ಅಂಥ ಪ್ರಕಾಶಮಯ 

ಚೇತನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಬಾಳಿನ ಎಡರು ತೊಡರುಗಳೂ ಅಂಥ ಸ್ವಭಾವದ 

ತೊಡಕಿನಿಂದಾಗಿಯೇ ಬಂದ: ತನಗೆ ಪ್ರಿಯ ಪರಿಚಿತವಲ್ಲದ ಪರಕೀಯ ಪಾರ್ಥಿವ 

ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಿಯು ನಡೆದಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಸರದ : ಕೆಸರ . ರಾಡಿಯ 

ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನೂ ತೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಭೌತಿಕ ಮಣ್ಣಿನ 

ಅಡೆತಡೆಗಳೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಅವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ 

ಸಾಧಿಸಲು ತಾಳ್ಫೆಗೆಟ್ಟು ತುಡಿಯಬೇಕಿತ್ತು ಹೆಣಗಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವಭಾವ 

ಪ್ರಕೃತಿ ತಮ್ಮ ಆ ಮಬ್ಬುಗವಿದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ಬದುಕಲಾರವು. ಅವು 

ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ನೆಲಸಲು ಪಾರಾಗುವವು. ಅಲ್ಲಿಯ 

ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಬದುಕೂ ಅವನ ಸ್ಪಂದಿ ದಿವ್ಯಲೋಕಗಳ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಕವಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅವನ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಯು ದೀಪವಾಗಿದೆ, ಕಲ್ಪನೆಯು 

ಮಿಂದು ಮಿರುಗುತ್ತದೆ. ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥಿವ ವಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬೇರೊಂದು 
ಅರ್ಥದ, ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳ ಬೇರೊಂದು ಸತ್ತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ, ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಧರ್ಮನಿಯಮದ 

ಆನುಸಂಧಾನದ ಸಮುಜ್ಜ್ವಲತೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಆಳವಾಗಿ ಅದ್ದಿವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಜತೆಗೇ 
ಅವನಲ್ಲಿ ಅವನ ಯುಗಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸನ್ನಾಹ-ಸಜ್ಜಕೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವನು 

ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ವಾಣಿಯಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣತ 

ರಾಗಾಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಬಲ್ಲ ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟು ರನು ಅವುಗಳಿಗೆ 
ಹೆಚ್ಚು ಕತಿ ಶಿರೆಧಿಂದ ದೀಪ್ತಿವಂತನು. ವರ್ಡವರ್ಥ ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಸಂದ ಕಾಣದೆ 

ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಅವನು ಕಂಡವನು. ಅತಿ ಭೌತಿಕ ತತ್ವಗಳ ಕಾವ್ಯಮಯ. ಹಿಡಿತ ಉಳ್ಳವನು. 
ಬ್ಲೇಕನು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ 'ದೇವತು 'ಎಶೇಷಗಳ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ 
ಮೂಲಂಭೌತಿಕ ಸತ್ತಚೇತನಗಳ ದನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಲ್ಲ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲ ತಕ 
ಮಧ್ಯಲೋಕದ ಕೆಲವು ವಲಯಗಳ ಜ್ರಾ ನವೂ ಅವನಿಗಿದ್ದು, (ಬ್ಲೆ ಕನಂತೆ) ಅವನು ಹೆಚ್ಚು 
ಹಿರಿದಾದ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಉದ್ಗಾತೃವಾದವನು. ಇವನದು ಬೈರನಗಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶುದ್ಧ "ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತ ಕಯಯ ಇಐನಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಸು ಉನ್ನತ 
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಭಾವನೆ. ಕೀಟ್ಲನಂತೆ ಐಂದ್ರಿ ಯಕತೆಯ 
ರೀತಿಯದಲ್ಲ. ಸಂವೇದ್ಯ "ಸಮಂಜಸ ಸಂಗತಿಗಳ ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸ ಸೌಂದರ್ಯದ 
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ಮೇಲೆ ಇವನ ಹಿಡಿತ. ಈ ಹಿಡಿತವು ನಮಗೆ ಕೊಡುವದು ಆ ಸಂಗತಿಗಳ ಪ್ರಾಣಮಯ 
ಕಾವಿನ ಕಾಂತಿಯನ್ನಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಹತ್ತಾದ ಜಡ ಭೌತಿಕ ಜಾಡನ್ನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು 
ಕೊಡುವದು ಅವುಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಾಳನ್ನು ದೇಹ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಗಳ ಯಾವದೋ ಸಂಯೋಗ 

ರೇಖೆಯೇ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ಇನ್ನೂ ವಿರಲ ತರಲವಾದ ಆವರಣವನ್ನು. 
ಅವನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ದ್ರಷ್ಟುರ, ಕವಿ, ವೈಚಾರಿಕ, ಪ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದ. ಅವನ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವೈಚಿತ್ರ ವ ಅವನನ್ನು ಅಗಮ್ಯವಾಗಿ 

ಅಜ್ಞೇಯನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಆ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಜಡವೂ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವೂ 
ಆದ ಬೌದ್ದಿಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಅವನನ್ನು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸುವವರೂ ಅವನ ಕೃತಿಯ 

ಬಾಹ್ಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ. ಅದರ ನಾದಮಾದುರ್ಯ ಸುಕೋಮಲ ಲಾಲಿತ್ಯ ಚೆಲ್ಲಾಡುವ 
ದುಂದು, ಕಲ್ಪನಾ ವಿಲಾಸದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು. 

ಆದರೆ ಅದರ ಅಂತರಾರ್ಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ನಾವು ಇಂದು ಅವನ 

ವಿಚಾರ-ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಾಣ್ಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವನ ಕಾವ್ಯದ ಗುಪ್ತ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬಹುದು. ಅವನ 
ಉಡ್ಡಾಣ ಉನ್ನತ ಶಿಖರಕ್ಕೆ, ಅವನ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ. ಅದಾಗ್ಯೂ 

ಕೆಲವೇ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟುವ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿಯು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. 
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅವನ ಕಾವ್ಯದ ವಿಕಾಸವು ಒದಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು. 

ಮತ್ತು ಆ ಕಾವ್ಯವು ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಪೂರ್ಣ ಬಿಂಬದತ್ತತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೆ 

ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಅಪಮೃತ್ಯು. ಬೌದ್ಧಿಕತೆಗೂ ಪರವಾದ ಸತ್ಯದ 

ಈ ಕವಿಗಳು ಹೊರಡುವ ತಾಣವಾದ ಮಾತಿನ ಅತಿ ಬೌದ್ದಿಕ ರೀತಿಯ ತೊಡಕಿನೊಂದಿಗೆ 

ಅವನು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಅವನ ಆರಂಭದ ಕವಿತೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಶೆಲ್ಲಿ 

ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕವಿಯಂತೆಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬೈರನನು ತೀರ ಬಿರುಸು 

ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯರೂಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಲು ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ಪವರ್ಥನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 

ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕೇವಲ ಬೌದ್ದಿಕತೆಯತ್ತ ಹೊರಳುವ ರೀತಿಗೆ ಮೈಗೂಡಲು ಅವನು 

ಅಸಮರ್ಥನಿದ್ದನು. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೆರೆಯೇ ಕಾವ್ಯಮಯ ದರ್ಶನದ 

ವರ್ಣ- ಛಾಯೆಗಳಿಂದ ತೀರ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿದ್ದವು. ಅವನ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯು ತೀರ ವೈಭವಶಾಲಿ 

ಮತ್ತು ವೈಪುಲ್ಕ ಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬೈರನ್, ವರ್ಡವರ್ಥರಂಥವರ ಪಾತಳಿಯ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ 

ಇಳಿಯದಷ್ಟೂ ಅವನ ವಾಣಿಯು ತೀರ ನಿರರ್ಗಳವೂ ಪ್ರವಾಹಿಯೂ ಜತೆಗೆ 

ಉದ್ದರಣಶೀಲವೂ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತವೂ ಆದ ದಿವ್ಯ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. "ಕ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಟ'', 

" ಅಲಾಸ್ಟರ ' (ಓದ ರಿವೋಲ್ಪ ಆಫ ಇಸ್ಲಾಂ'' ದಂಥ ಅವನ ಆರಂಭದ ಅಪಕ್ವ 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಈ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇವೆ. ಅವು ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವನ ಪದಪ್ರಯೋಗದ ಪ್ರಥಮ ರೂಪವು ಉನ್ನತವೂ ಕೆಲಸಲ ಮಹಾ 

ಐಶ್ವರ್ಯವಂತವೂ ಆದ ಕಾವ್ಯಮಯ ವಾಜ್ಠಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೆಲಸಲ ಅವನು 
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ಹೇಳಬೇಕಾದುದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುಸಲ, ಚೆಲ್ಲಿಹೋದ 

ಅತಿ ವಿಪುಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಅವನ ಸತ್ವ- ಚೇತನದ 

ಹುಟ್ಟು ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದಂತೆ ಅವನ 

ವಾಜ್ಮ್ಯಯತೆಯು ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವನ ದರ್ಶನದ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಡಗಿಗೆ 

ಸಡಗರಕ್ಕೆ ಅದರ ಸೂಚನೆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯು 

ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮೂರ್ತವಾದ ಹಿಡಿತ ಜಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶದ ಅದ್ಭುತದಲ್ಲಿ 

ಆಶ್ಚ ಅತ ನಾದದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. "ಪೂ ಮಿಢಥಿಯಸ್'' ಮತ್ತು 

""ಎಪಿಪೆ ಕೈೆಕಿಡಿಯನ್'' ಅವನ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವನು ನಮಗಾಗಿ 

ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಎರಡು. ' ಇಲ್ಲಿ ಅವನು 
ತನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಸುಂದರ, ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸತ್ವ- ಚೇತನದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಾಷೆಯ 
ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆಂಬಂತೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯೆನಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, 

ತಪಸ್ಯೆಯ ಸಂಯಮ ಬಲ, ಅವನ ಕಾವ್ಯದೊಳಗಿನ ವಿಚಾರದ ಅಂಗದ ಹೊಸ, ಪೂರ್ಣ 

ಮತ್ತು ಬಿಂಬಗ್ರಾಹಿಯಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಡಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು 
ಮಿತವ್ಯಯಗೊಳಿಸುವ ಅಕುಂಚನಗೊಳಿಸುವ ಹದ. ಆ ಕಾವ್ಯ ಕಲ್ಪನಾ ವಿಲಾಸದ 

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಲ ಇಲ್ಲವೆ ವಾಗ್ಮಿಯೂ ಸಮೃದ್ಧವೂ ಆಗುವಂತೆ 
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಕಾವ್ಯದ ಪರಿಣತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾರ್ವಭೌಮವಾದದ್ದು 

ಈ ಕೊರತೆಯ ಅಗತ್ಯ ದತ್ತ ಅವನ ನಂತರದ ಶೈಲಿಯು ಹೊರಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ""ಅಡೊನೈಸ'' 

ದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯುವದಿಲ್ಲ 
ಕೇವಲ ಭಾನನೀತಗಳ ಮರ್ಮರಹಸ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಅವಗತವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 
ಅವನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಚಲವಾಗಿ ಟಃ ಭಾವನೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನಾದಮಾಧುರ್ಯ 
ದಲ್ಲಿ ಸರಿಸ ಮಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ, ' 
ಸ್ವಯಂಸ್ಫೂರ್ತ, ಮಧುರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಲಿತವಾದ ಗೀತ ರಚನಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದದ್ದೂ ಅವನಿಗೇ; 
ಮತ್ತು ಅವನ ವೈಣಿಕ ಉದ್ಗಾರಗಳು ಕೂಡಿಯೇ ಅತಿಕೋಮಲವೂ ಅತಿ " ಉತ್ಕಟವೂ 
ಆಗಿಷೆ. ಆದರೆ ಜೃ ಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ವೈಣಿಕ ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಅತಿ ಮಿಗಿಲಾದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ 
ಇಂದು ಅವನ ""ಸಂದೇಶ'' ವೆ ಪೊದು 'ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುವ ಆಶ್ರ ಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವದು ಆಗಾಗ್ಗೆ 
ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿದಾಗ ಆತ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಡ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೆಚ್ಚು. 
ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷಮವಾದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ""ಪ್ರೊಮಿಥಸ ಅನಬೌಂಡ” 
ಅವನ ಸರ್ವಶೇ ರೀಷ್ಠಪ ಪ್ರಯತ್ನವೂ. ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಮೇದುಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಆಗಿ, ಏನೆಲ್ಲ 
ಹೇಳಿ ಆದಮೇಲೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾವ್ಯದ ಮಹಿಮೆ, ಈ "ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲಪ್ರ ಯತ್ನ ಮತ್ತು 
ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ವಸ್ತು ಅವನು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡ ವೈಣೀಕ ಎರಕದ ಸತತ 
ಉಪಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಂಯೋಗದಿಂದಲೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ: ಈ 
ಸಂಯೋಗದ ಶೈಲಿಯು ಅವನ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ತೀರ ಆತ್ಮೀಯ ತಿರುವಿನೊಂದಿಗೂ, 
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಉತ್ಪಾಹಗೊಂಡ ಚೇತನದೊಂದಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 
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ಶೆಲ್ಲಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವು ಅವನ ಸಮಕಾಲೀನರಲ್ಲಿ 

ಯಾವದೇ ಕವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರೆದುದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿತ್ತು; ಮತ್ತು ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು 
ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಬಾಳಿಕೊಂಡಾಗಲೆ ಪರಿವರ್ತನಗೊಂಡ ಭವಿಷ್ಯದ 
ಮಾನವಕೋಟಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸತ್ಯವು ಅವನ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ 
ಸಾರವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕಾಶ, ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ- ಈ ಮೂರು ದೈವತಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಅವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಚೇತನವು ಬಾಳಿತು. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ದಿವ್ಯ 

ಪ್ರಕಾಶ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ, ದಿವ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ 'ವಾಗಿತ್ತು. ಅವನ್ನು ಅವುಗಳ ಸ್ವರ್ಗೀಯ 
ತೇಜವನ್ನೂ ಬಣ್ಣವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಭೂಮಿಗೆ ತರುವದು ಅವನ ಭಾವಾವೇಶದ 
ಸಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ಅವನ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆಯೇ ಬಡಿದೇಳುತಿದ್ದು, 
ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರ್ಥಿವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲವಾಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ 

ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಅದರಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲಾರದ ತೊಡಕೂ, ಕೆಲವ್ರು ಅಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಅವನ ಕಾವ್ಯದ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಲತೆಗೆ, ಪಾರ್ಥಿವ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಕೊಂಬೆಗೆ ಕಾರಣ. ಅವನ ಅರ್ಥದ ಬೌದ್ಧಿಕ 

ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಮಂಜು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಕಾಣಿಸುವದೇನೆಂದರೆ 

ಅವನು ಕಂಡ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮರ್ತ್ಯರ ಕಣ್ಣು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭೇದಿಸಲಾರದು. ಆಥವಾ ಈ 

ಭೂಮಿಯ ಬದುಕೂ ಮನೋವೃತ್ತಿಯೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಬಾಳಲಾರವು. ಅದಾಗ್ಯೂ 

ಮರ್ತ್ತ ಮತ್ತು ಅಮರತ್ವದ, ಪಾರ್ಥಿವ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗೀಯದ ಸಂಮಿಲನವನ್ನೂ 

ಕೂಡಿಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವದೇ ಅವನ ಆವೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಸ್ವತಃ ತನ್ನ 

ಯುಗದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೀರತೊಡಗಿದವನು. ಆದರಿಂದ ಅದರ ದ್ವಂದ್ವ 

ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಆತ ಆಲಕ್ಷಿಸುವಂತೆ, ಅವುಗಳ ಸಂಧಾನದತ್ತ ಸಾಗುವಂತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಅವನು ದಿವ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ದೇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಅವನ 

ಈ ಅಲ್ಲಗಳಿಗೆ ತೀರ ತಾರದ, ವಿಸಂಭಾದಿಯಾದ, ಕರ್ಕಶ ಸ್ವರವನ್ನು ತಂದಿತು. ಪ್ರಕಾಶ, 

ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಚೇತನವನ್ನು ಮಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ 

ಮಾಡುವಂತೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಲಿ, ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 

ಅವನು ""ಪೊಮಿಥಸ'' ದಲ್ಲಿಯಂತೆ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಆದರ್ಶ ಲೋಕಗಳ 

ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ 

ತೀರ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಗಹನವಾದ, ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ 
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದಷ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಲುವಂಗಿ ತೊಟ್ಟು ತೀರ 

ಅವಗುಂಠಿತವಾದ ಈ ಆದರ್ಶ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಈ ಬೇರೆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಿತಗೊಳಿಸಿದ 

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ 

ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಪಕ್ಕಾದ ಕೊಂಡಿಗಳಾಗುವದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಈ 

ಮಾರ್ಪಾಟದಿಂದ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಠಿಣವಾದ 

ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಶಯವನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು, ಉಜ್ಜಲ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೇಲೆ 

ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪಂಕ್ತಿಯ ಥಳಕಿನ ಚೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಮುಗಿಯದ 
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ಮುಕಹಸ್ತದಿಂದ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಭಾವವು ಮುಂಚುಗಾರಿಕೆಯ ರುಳಕುಗಳ ತೂಘಾನಿನಲ್ಲಿ 

ಮತು ಕರಗುವ ತಾರಾವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತ 

ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಪಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಚೆಲುವನ್ನೂ 

ಬೆಳಕನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೆಳೆದು ಸೆರೆಹಿಡಿದು 

ಇಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಭರವಸೆಯ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾದ 

ಕಾವ್ಯೋದ್ಗಾರದ ಕುರುಹು. 

ಅವನು ಬಂಡೆದ್ದೂ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ- ಈ ಭೂಮಿಯ ಬದುಕಿನ ಕಾನೂನಿನ ಎರುದ್ಧ; 

ಅದರ ತಾರತಮ್ಯ ವೈಷ ಷಮ್ಯಗಳ ಹಾಗೊ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕತಿ ಶಯೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಪಾ 

ಸ್ವಗಿನೀಯವಾದ ಗ ಕಟ್ಟಳೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ "ಇಠಾತ್ತಾದ ಜಾದುವಿನಂಥ 

ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದಲೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರವನ್ನೂ 

ಸಂಧಾನವನ್ನೂ ಜರುಗಿಸಲು ತಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಇಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆ, 

ವಾತಾವರಣಗಳಾಗಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಕಾವ್ಯಮಯ ರೂಪಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಆಗಲಿರುವ 

ಬರಲಿರುವ ಸಂಗತಿಯ ಅವನ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಮಾತ್ರ ತೀರ ಆದರ್ಶ ತೀರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು 

ಅಮೂರ್ತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವರ್ಗವು ಈ ಜಡ ಪಾಶವಿ ಹಿಂಸೆ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು 

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಗಿಳಿಯಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನೆ ಆ ದೂರದ ಆದರ್ಶ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿಯ 

ಚೇತನದೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಸಮಾಗಮವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಬೇರೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿನ 

ಕೆಲವೊಂದು ಅತಿರೇಕವು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೊದಿಯುತ್ತದೆ. ಅವನು ಅದರ ಪಾರ್ಥಿವ 

ರೂಪಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉಜ್ಜ್ವಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು 

ಅವುಗಳೊಳಗಿಂದ ತನ್ನ ಆದರ್ಶ ತೋರದ ರೂಪಗಳನ್ನೂ ಚೇತನಗಳನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. 

ನಿಸರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ದಂತೆಯೇ, ಅವನಿಗೆ ವರ್ಡವರ್ಥ್ನಂತೆ 

ಸುಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂವಾದ-ಸಮಾಗಮವಿಲ್ಲ. ಅವನ ಎಚ್ಚರದ 

ಹಗಲಗಣ್ಣು ಗ್ರಹಿಸುವ ಎಲ್ಲದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ನ ಪ್ನ್ನ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಲೋಕದ ಪಿಶಾಚೆಯು 

ತೀರ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮುತ್ತುತ್ತದೆ. ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಪ್ರತಿಮಗಳ ಬರದೊಳಗಿಂದ ಅವನ್ನು ಅವನು 
ಒಳಗೆ ಬಿಡಲು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಮರೆಮಾಡುವ ಆ ಬೆಳಕಿನ ತೆರೆಯ, 
ತಿರಸ್ಕರಣೀಯ ಥಳಕಿನ ತೂರಾಟದಿಂದ, "ಜರೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಅವಿಷ್ಯರಣದ 
ಸಾಧನಗಳೊಳಗೇ ಅರೆ ಮರೆ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಪಾರ್ಥಿವ ಪ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ 
ಬೇರೆ ಇನ್ನೊ ೦ದು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗಿಂದ ನೋಡರಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅ ಕಾಚ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ 
ಪ್ರಭಾಪುಂಜದೊಳಗಿಂದ, ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ ಪ್ರಾವರಣದೊಳಗಿಂದ ಉರಿದೆದ್ದು, 
ಅರ್ಥವೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವನ ಲಯಬಂಧಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಂಪ್ರ ದಾಯವೇ 
ಬಹಳವಾಗಿ ಆಳುತ್ತದೆ. "ಆದರೂ, ಅವನ ಸತ್ವಚೇತನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂತೆ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ 
ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾದುರ್ಯದಾ ಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವನು 
ಸ್ವಯಂರೂಪಕ ಗತ್ತುಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೆಂದು ಯಾರಿಗೂ 
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ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಶೆಲ್ಲಿ ಈ ಅರುಣೋದಯದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವದೂತನು. ಮತ್ತು ಅವನು 

ಮುನ್ನೋಡಿದ ಮತ್ತು ಬಾಳಿದ ಆ ಬೆಳಕು ಮರಳಿದಂತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ 

ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆತ ತನ್ನದೇ ಆದ ತಿರಲದಿವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದ 

ತೀರ ನಿಬಿಡವಾದ ಪ್ರಭಾವಳಯಲ್ಲಿ ಚಿರೆಮರೆಯಾಡಿ ಹಾಡುತ್ತಾನೆ. 

ವರ್ಡ್ಸವರ್ಥ, ಬೈರನರಂತೆ ಶೆಲ್ಲಿ ಕೀಟ್ಲರೂ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ದೂ ನಾವು 

ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರೀರ್ವರೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇದಿರುಬದುರಾಗಿ ನಿಂತಂತೆ 

ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬಹುಶಃ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಾವ್ಯಮಯ 

ಮನಸ್ಸುಗಳು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಬಾನಾಡಿಯಾಗಿ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಹಾಡುತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು 

ನೆಲದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದ ಹೇಮಕೂಟದ ಕಡೆಗೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯೆ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟ್ಸನೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಮಗ್ರ ಕಲಾವಿದ. ಅವನು 

ಮಿಲ್ಬನನಂತೆ ವರಪ್ರೇರಿತ, ಮಾರ್ಗೀಯ ಮತ್ತು ವಾಗಾಡಂಬರದ ಕವಿಯಲ್ಲ ಆದರೆ ತನ್ನ 

ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಮತ್ತು ಸ್ವೋಪಜ್ಞನಾದ ಅವನು ಹೊಸದೊಂದು ಯುಗವನ್ನೆ 

ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಆಶ್ವರ್ಯಕರವಾದ ಆರಂಭದ ಪ್ರಯೋಗವು ನಮ್ಮನ್ನು 

ಸೋಜಿಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ-ಅವನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅವಸ್ಥೆಯ ಮೇರುಕೃತಿಗಳು 

ಎಂಥವಾಗಬಹುದಿತ್ತೆಂದು. ಆ ಕೃತಿಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ""ಹೈಪರಿಯನ್'' ಮತ್ತು 

"ಓಡೆ' ಗಳು ಬರೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳದ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆರಂಭಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ 

ಅವನ ಮರಣವು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಸಾಧನೆಯು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ 

ಅತಿ ಹಿರಿದಾದ ಹಾನಿ. ಅವನ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬನೆ ತನ್ನ 

ಒಡಹುಟ್ಟಿನ ಮನೋಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ 

ಪರಿಣತವಾದ ಸಾಧನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವನು. ಆದರೆ ತಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ 

ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅವನು ಇನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲ. ತಾನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಹೆಣಗುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು 

ಇನ್ನೂ ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವನ ಸರಿಸಾಟಿಯ ಇತರ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೆನಿಸಿದ ಅವೆಲ್ಲ ಉನ್ನತ 

ಸಂಗತಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ 

ದೇವತೆಯನ್ನು-ದಿವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇದರೊಳಗಿಂದಲೇ ಆತ 

ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದನು. ಆದರಿಂದಲೇ "ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು 

ಬಹಾದಕು ಅದೂ ಪೂರ್ಣತ್ವವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ 'ವನ್ನಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ಸೌಂದರ್ಯ 

ದೇವತೆಯನ್ನು ಅವಳ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ! ಕಂಡನು; ಈ ದೇವತೆಯ ನಾಲ್ಕು 

ರೂಪಗಳೆಂದರೆ, ಐಂದ್ರಯಿಕ ( ವೈಷಯಿಕ) ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಬೌದ್ಧಿಕ 

ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶದ ಸೌಂದರ್ಯ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನದನ್ನೆ ಅವನು 

ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಆಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ಅವನ ಬಾಳಿನ ಸೂತ್ರವೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೇ 

ಕಡಿದು ಯೋಯತು. ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಅವನು ಬಹು ದೂರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ 

ಅದರ ಬಿಂಬವು ಇನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯದರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ 

ರೂಪದತ್ತ ಆತ ಹೆಣಗುತಿದ್ದ ಮಾತ್ರ. ''10 01105001115 06 6೩/೦6 701 ೪೮೪. 
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(ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಗೆ ತೂಡಗಲು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ) ಆದರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ 
ಅದು ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ನಿಜವಾದ ಭಾವವೂ ಧೈರ್ಯವೂ ಆಗಿತ್ತು. 

ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ - ಬೈರನ ಹೊರತಾಗಿ-ಇತರರಂತೆಯೇ ಹಿಡಿತವಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಅವನ ""ಲಾಮಿಯಾ'' ""ಇಜಾಬೆಲ್ಲಾ', "ದ ಈವ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ನೀಸ'' ದಂಥ 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಲದ ರೂಮ್ಯಾಂಟಕ ಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯನ್ನೆ ಆತ ಅನುಸರಿಸಿದಕೂಗ ಅವು ಅವನ 

ಸ್ವಂತವಾದ ಆಳದ ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವು ನಾದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆಗಳ 

ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ನೇಯ್ದ ನಿಲುವಂಗಿಗಳು. ಸೋಜಿಗವಾಗಿ ಕಸೂತಿಗೆಲಸ ಮಾಡಿದವು. 

ಜರತಾರಿಯ "ಲೇಸು' ತುಂಬಿದವು. ಆದರೆ ಈ ನಿಲುವಂಗಿಗಳು ಹೊದ್ದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ಅವನ "ಓಡೆ' ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಐಂದ್ರಯಿಕ ಶೋಧನೆಯ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯ 

ಒಳಗಿಂದ ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪರಿಣತೆಯು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು 

ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹವಾದ ಮಾಧುರ್ಯ. ಪೂರ್ಣತೆ, ವೈಶಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಪುಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. 

ಹಾಗೂ ಅವನ ಆದರ್ಶ ದೇವತೆಯ ಮುನ್ಸುಳುವುಗಳನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ 

"ಓಡೆ'ಗಳೇ ಈ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕ ರಚಿಸಿದ ವೈಣಿಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ 
ತೀರ ಅಲ್ಪವಾದ ಮುಖ್ಯ ಮೇರುಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೀಟ್ಲನ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮವು, 
ಅವನ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಭೆ, ಆತ ತನ್ನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಲು ಹೆಣಗುತಿದ್ದ ವಸ್ತು ಈ 
"ಓಡೆ'ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಣಸಿಗಲಾರದು. ಅದು ಅವನ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 
""ಎಂಡಿಮಿಯನ'' ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೋತರೂ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ''ಹೈಪಿರಿಯನ''. ದಲ್ಲಿ 
ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದು ಆ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಟ ಮಾದರಿಯ 

ಶೋಧ. ಅದು ತನ್ನ ಕೋರಾ ಉಸಿರಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರ ಎಶ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರ 
ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, "ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತರಿಕ 
ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ೦ ಪಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯಗಳನ್ನೂ ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪೆ ಶ್ರಮ 
ಗ ಜನಾ ತನ್ನದೇ ಆತ್ಮಕೋಧದ ಪೂರ್ಣತೆಯತ್ತ. ಒತ್ತಾಸೆ ಪಡುತ್ತದೆ. 
ಮತ್ತು ಹೆಣಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ವಿಚಾರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಅವನು 
""ಎಂಡಿಮಿಯನ”ದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂದ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕನಸಿನ ಐಂದ್ರಿಯಿಕ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಂದ, 
ಒಂದು ಬಗೆಯ ರೂಪಕ ಸಡೆಥಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಶಬ್ದಗಳ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳ ಹಿಂದಿನ 
ಪ್ರತೀಕಗಳ ಜಾಡಾಗಿ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ರೂಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. 
ಆದರೆ ಅವನ ಕೈ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ನಿಪುಣವಲ್ಲ, ಶು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತದೆ. 
"ಹೈಪರಿಯನ' ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಪನ ಹೆಚ್ಚು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ, ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ತೋರಿದೆ. 
ಆದರೆ ತೀರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮಿಲ್ಬನನ 
ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಎರಡನೆಯ ಅವೃತ್ತಿ ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆತ; ತನ್ನ 
ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೆ ಹೊಸ ತಾಗಿ ಮಾಡುವದರತ್ತ 'ಅಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿ 
ಹೊರಳುವದಿಲ್ಲ, "ಅವನಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕದೆ. ಆದರೆ, 
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಅದರ ಯೋಗ್ಯ ನಿದ್ದಿಯಲ್ಲ ಅದರೆ ಕಲ್ಪನಾಮಯ, 'ಐಂದ್ರ ಯಿಕ 
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ಕೆಲಮಟ್ಟಗೆ ಅದರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೂ ಅವನಲ್ಲಿಯ ಚೇತನವು 
ಆವಿಷ್ಯರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಭಾವವಲ್ಲ, ಅಭಾವವು ಅನುಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೌದ್ದಿಕ, 
ಅನುಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಐಂದ್ರ ಯಿಕ, ಅನುಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಲ್ಪನಾಮಯ, ದರ್ಶನ ರೂಪ ಮತ್ತು 
ಶಬ್ದ. ಅವನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನ 
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ. ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದರ ಶೋಧದ ಜಪೂಸೂವಾನ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು 
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪಡಿಪೂರ್ಣತುಇಪೇ ಕೀಟ್ಸನ ಅಂತರ್ತಮ ಸತ್ವ ಮತ್ತು 
ಯಯ ಉತ ಸಾ ಅರುಣೋದಯದ ಪ ಪ್ರವಾದಿ. ಆದರೆ ಅತಿ ಭಗ್ನರಾದ ಉದ್ಗಾತೃಗಳಿಗೆ 
ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಯಾವದೇ ಕವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ ಸೌಂದರ್ಯದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿಯೇ 
ವಾಸಿ ಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ವರ್ಣಛಾಯೆ ಮತ್ತು ರೂಪಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಣ್ಣದ 
ಮತ್ತು ಆಕಾರದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದರ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಿತ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಿತ ಭಾಜಿ ಗಳನ್ನು 

ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಿದ್ಧತೆಪಟ್ಟರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 
ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ- ಭಾವಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಮಾಡಲು ಕಾಲವು ಪಕ್ವವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸಕ್ತಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸರಣಗೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಶೆಲ್ಲಿ ಕೀಟ್ಲಧನ್ನು ಅದು ಒಯ್ದುಜಬಿಟ್ಟಿತು. 
ಬೈರನ ಆ ಹಾದಿಯಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಮುನ್ನಡೆದನು. ಬ್ಲೇಕ ತನ್ನದೇ ದೂರಸ್ಥ 

ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿಕೊಂಡನು. ಕಾಲರಿಜ ಮತ್ತು ವರ್ಡವರ್ಥ ಕೇವಲ ಬೌದ್ದಿಕ 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕವಿಯನ್ನೂ ದ್ರಷ್ಟುರವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಡ್ಡ ದಾರಿಗೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. 
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಲೆದಾಡಿದರು. ಅವಶ್ಯವಿರುವ 

ಏನನ್ನೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು; ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಡೆದರು; ಇಲ್ಲವೆ ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. 

ಅಂದಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಿನ ಕಡಿಮೆಯ ದೈವತಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಗವು 

ಬರಬೇಕಾಯಿತು. 



ಪ್ರಕರಣ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು 

ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಯುಗದ ಕವಿಗಳು 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ 

ಕಾಲಖಂಡವು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಪ ಮತ್ತು ಡೈಡನ ಕವಿಗಳ ಯುಗದಂತೆಯೇ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ 

ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದ ಯುಗವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಬಿರುಸೂ ಬಂಜೆಯೂ ಆದ ಅವಧಿಯಂತಲ್ಲದೆ, 

ಅದೊಂದು ಕಲ್ಪನಾಮಯ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯದಾಗಿತ್ತು ಅದು ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರದ 

ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ಮೈರವಾದ ಉಸಿರಿನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನೂ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅದರ ಆಸಕ್ತಿ 

ವ್ಯಾಪಕವೂ ವಸ್ತು ಆಶಯವು ಪ್ರಪೂರ್ಣವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಕರತೆ ಮತ್ತು 

ಸಭ್ಯ ಪರಿಷ್ಠರಣದ ಹೊರ ಮಿರುಗಿನ ಸಂಕುಚಿತ ಹಸ್ತಗಳ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ 

ಆದರೆ ಜೀವಂತ ಚಲನಶೀಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚೈತನ್ಯಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸ್ವರಣಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ. 

ತನ್ನ ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಷ್ಕಾರ- ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಸಿಕಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ತನ್ನ 

ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾನು ಪೂರ್ತಿ ತೃಪ್ತನಾಗದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಖರ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ನೋಟದತ್ತ 

ಕಣ್ಣೆತ್ತುವ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಭಾವಿತ್ವದ ಕ್ಷೀಣ ತಟ್ಟಿದ ಯುಗವಾಗಿತ್ತು ಅದಾಗ್ಯೂ ಅದು 

ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಳಿದ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ-ಪ್ರೇರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅದರ 

ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೂ 

ಅದೊಂದು ತಗ್ಗು ಹೊರತು ಉಬ್ಬು-ಎತ್ತರವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸದೋಷವಾಗಿ ನಿರ್ದಷ್ಟವೂ 

ಆಗಿದೆ. ವೈಭವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಶೂನ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ರೋಮನ ಆಗಸನ್ ಫ್ರೆಂಚ ಮಹಾ 

ಶತಮಾನ ಅಥವಾ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಆಗಸನ್ ಯುಗಗಳಂತೆ ತೀರ ಆತ್ಮ ಸಂತುಷ್ಟ 

ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕಾಲಖಂಡಗಳು ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ ವಿಚಾರ ಶೀಲ 
ಕಾಲಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆಯೂ, ಕಾಣದೆ ಅದು ತೀರ ಬೀಗಿದ ತುಂಬುತನ ಮತ್ತು 
ತೀರ ಸಮಪಾತಳಿಯ ಕುತೂಹಲಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಳಿಯಚಬಿಡುತ್ತದೆ. 

ಹಿಂದುಗಡೆ ಎತ್ತರದ ಕಡುಬೆಡಗಿನ ಇಲ್ಲವೆ ಸುಂದರವಾದ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳ, ಮತ್ತು 
ಮುಂದುಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳ ಹಾಗೂ ಕಡಲ ದಂಡೆ ಮಳಲು, ಬಂದು ಮರಳುವ 
ತೆರೆಗಳು, ಗುಡ್ಡಗಳ ಹಾಗೂ ಕಡಲಾಚೆಯ ಕ್ಷಿತಿಜದ ಚಿತ್ರಜಾಲ-ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ 

ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕೊಳ್ಳದ ಫಟ್ಟ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಸಪಾಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿದಂತೆ. 
ಈ ಯುಗದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದದ್ದು ಬಳು ಬ ಅಲ್ಲ ಲ್ಲಿ 
ಉತೆ ಕ್ರೇಜಕವಾಗುವಂತಹುದೂ ಲವಿವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಲುಕಿತ್ತು ಬಿಟು ಕಾವ್ಯೂ ೇತ್ಸಾಹದ 
ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬಲ್ಲ ಅಂಶವು ಸ್ವಲ್ಪವೇ. ಸರಿ, 

ಪ್ರಥಮ ರೊಮ್ಯಾ ಟಿಕ್ ಅರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಸ್ಫೊ ೀಟದ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಅದರೆ ಎತ ಶರದ 
ಪಾತಳಿಯಿಂದ ಈ ಚಿಕೆ ಬಹಳೇ ಸಮಮಹವ 'ಗೊಂದಲಗೆಡಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು 
ಆಕಸ್ಥಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಬಂಡಾಯದ ಸ ನರೂಪವೂ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸದೊಂದು ಸಂಗತಿಯ 
ಜೋರಿನ ಧಾಷ್ಟ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ- ಸ್ಪಿನಬರ್ನ್ನಲ್ಲಿಯ ಷಸ ಬಿಟ್ಟ ರೆ-; ಆದರೆ ಇದೊಂದು 
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ಪಾತಳಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ. ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ಸ್ವರೂಪಗಳತ್ತ 

ಸ್ಥಿತ್ಯಾಂತರ, ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲದ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಔಧತ್ಯದ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ 

ಬದಲಾವಣೆ, ಕೀಟ್ಟನ ಸಮೃದ್ಧ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸನ ನ ದಕ್ಷವೂ 

ಎಫುಲವೂ ಸಾಧನಾಸಿದ್ಧವೂ ಆದ ಚಿತ್ರ ಮಮತೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಬೈರನನ ಅರ್ಕ ತೆಗೆದಂಥ 

ಏಕಾಗೃವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನಿಂಗ ನ ಬಹುಮುಖ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ 

ಪರಿಪುಷ್ಪತೆಯೂ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ವರ್ಡವರ್ಥನ ಉತ್ಕಟ ನಿಸರ್ಗ ಕಾವ್ಯ 

ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವೂ ಗಂಭೀರವೂ ಆದ ನೈತಿಕ ತಿರುವಿನ ಬದಲು ಅರ್ನೊಲ್ಹ್ಡ ನ ತೀರ 

ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ನಿಸರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ನೀತಿ ಪಾಠವು 
ಲಆ 

ಬರುತ್ತದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವೂ ದಿವ್ಯವೂ ಆದ ಶೆಲ್ಲಿಯ ಭಾವ ಗೀತೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಪಿನಬರ್ನನ 

ಬೀಗಿದ ಭಾವ ಗೀತಾತೃಕ ವೈಣಿಕ ಉಬ್ಬರವೂ ಬುರುಗು ಚೆಲ್ಲಾಡುವ ನಾದ ಮಮತೆಯ 

ತೀರ ಆತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ರಭಸವೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಕ ಕಾಲೆರಿಡ್ಜ್ರ ನಿಸರ್ಗಾತೀತ 

ದರ್ಶನದ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ರೊಸೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮೊರಿಸರ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಬೆಡಗು ಹಾಗೂ 

ಮದಾಲಸವಾದಸ್ತ ಪ್ನ ಲೋಕವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಭವಿದ್ದರೂ ಆಳವಾದ 

ಹಾನಿಯೂ ಚಂಡ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಧಿಗೌತ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಡಕಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ 

ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾರಿದ್ರ್ಯವೂ ಇದೆ. ಲಾಭವು 
ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ 

ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶಯವುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ವೈಧ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ 

ಹಾನಿಯೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಹಿಮಾಲಯದ ಔನ್ನತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸತತವಾದ ಕಾರ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ 

ಅಡೆತಡೆಯ ಉಸುರಿನದು. ಬಣ್ಣದ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ. ವಿಚಾರದ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾದ ಎಳೆಯಿದೆ. 

ಆದರೆ ಸತ್ವದ ಚೇತನದ ಇನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜ್ಯೋತಿಯದು. ಈ ಶ್ರಮವು ಭರವಸೆಯದು. 

ಮತ್ತು ತನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳಿತೇ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಮೆ ಮಹಿಮೆಯ 

ಕೊರತೆಯೂ ತೀರ ಸಮಮಾನದ ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾವ್ಯದ ಬೌದ್ಧಿಕ ತಯಾರಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದರ್ಶನದ ಅತಿ 

ಹಿರಿದಾದ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗತಕ್ಕ ಅನುಭವದ ಆಳ 

ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಸಾಲುವಂತಹುದು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತೀವ್ರವಾದರೂ 

ಪರಿಮಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿವಾದದ ಪಂಥದ ಕಿರಿಯಾಳದ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಚೈಯ ಒಂದು 

ಯುಗದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಹತೊ _ಂಭತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಈ 

ಬೌದ್ಧಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು "ಮತ್ತ ಹೊಸತಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವದೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತ ಸಮೃದ್ಧ 

ಮತು. ಕಾಳಜಿಯ "ಕಲಾತ್ಮಕ ರಚನೆಗೆ ಒಯ್ಯುವದೂ ಆಗಿತ್ತು. ಚೆ 1 ಬೌದ್ಧಿಕ 

ಪ್ರ ಯತ್ನದ ಪ್ರದೇಶ. ಆದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಎಶಾಲತೆ 'ಇತ್ತು. ಗೂನೀಯವಾವ 

ಕಲ್ಪಕತೆ "ಇತ್ತು ಆದರೆ ಗಹನತೆಯೂ ಉನ್ನತಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 

ಅಂತೂ ಹದಗೆಟ್ಟ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಪಾಖಂಡಿತನ ಇದಕ್ಕೆ "ಬೇರೆ. ಕೂಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 
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ಎಿಕ್ಟೋರಿಯನ ಕಾಲಖಂಡವೂ ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಫಲತೆಗಳು "ಎನೇ ಇದ್ದರೂ' 

ಪ್ರಪಂಚವು ಸೃಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದರಣದ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತ ಭಾವದಿಂದ ಹೊರಳಿ 

ನೋಡಬಹುದಾದಂಥ ಹಿರಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಮುಕ್ತ ವಿಚಾರಸರಣಿ, ಮುಕ್ತ ವಚಿಕಿತ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಗೆಲುವಿನ ಜೀವಕಳೆ 

ಹೊಸ ಹೊಸ ನೆಲ ಬಿರಿಯುವ ಸಾಹಸ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಹೊಸಚಾಲನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಮತ್ತು ರಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ 

ಮಾನವತಾವಾದದ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉದಾತ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ಪಾಹಗಳು, 

ಇವುಗಳ ಆ ಮಹಾಪೂರವು ಖಡುವಿನ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದಲೂ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷದ 

ಇಳಿಬಯಲುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲೆಂಡದ ಕರಾವಳಿಗುಂಟ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ 

ಬೀಸಿಹಾಯಿತು. ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷುದ್ರ ತೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆದು 

ಒಳನುಗ್ಗಿತು. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸತ್ವ ಚೇತನದ ಅತ್ಯಂತ ಅಸುಂದರ ಮತ್ತು 

ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಲ್ಲದ ಕಾಲಖಂಡವು. ಹಿಂದೆಂದೂ ರಸಿಕಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಸೊಗಲಾಡಿ 
ಕುರೂಪತೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂಂದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಅಂಥ ಒಂದು 

ಕವಚಗಟ್ಟದ ಅಭೇದ್ಯ ಅಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಇಳಿತ ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ 
ಕುಗ್ಗಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದು ಸುಖವಸ್ತು ವೈಶ್ಯವೃತ್ತಿಯ, ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಔಚಿತ್ಯ 

ನೀತಿಯ, ಮಂದ ಸಪ್ಪಗಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯ, ಬಿರುಸಾದ ಉಪಯುಕ್ಕತಾವಾದದ 

ಹಳೇಹರಕು ಉದಾರಮತವಾದ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಉದಾರಮತವಾದವು ತನ್ನ 
ಸಂಕುಚಿತ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವಿಚಾರವಾದದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಾರಿದ್ರ ಬದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ 
ಅಜ್ಞಮತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಬಿರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಬುದ್ಧಿಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ 

ಅಶಕ್ಕವಾದ ಈ ವೃತ್ತಿಯು ಆರ್ನಾಲ್ಡನ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಕೋಲ್ಡಿ ಂಚುಗಳನ್ನೂ ಕಾರ್ಲೆ ;ಲನ ಕಬ್ಬ 
ಅಬ್ಬರಗಳನ್ನೂ ರಸ್ಕಿನ್ನ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರದ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ 
ಚಕಿತ ಸಿಟ್ಟನಿಂದ ಅಳವ ಅಭೇದ್ಯ ಸಹನೆಯಿಂದ ಕಿವಿಗೊಡುವ 'ಹಟವನ್ನು ತಾಳಿತ್ತು. 
ಇಲ್ಲವೆ ತನ್ನ ಯುಗದ ಇತರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ಮಹಾನ್ ಸತ್ವಗಳು ಶರಣಾರ್ಥಿಯಾಗಿ 
ಮಧ್ಯ ಯುಗದ ಜೀವನದ ಇಲ್ಲವೆ ಸಮಾಜವಾದದ ಮನೋರಾಜ್ಯ ಗಳತ್ತ ಹೊರಳುವದನ್ನು 
ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು ಅಗ ಈ ದೂತರ ಕಾರ್ಯವು ಬೌದ್ದಿಕ ಸಾಮಾನೃತೆಯ 
ಕಾಡು ಕಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯಾಸಕ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಮಧ್ಯಮ ತರಗತಿಯ 
ಚೈತನ್ಯದ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಬಂದದ್ದು ಅನಂತರ. ಆದರೆ ಅದು ಆ ' 
ಶತಮಾನ ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಚಂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಇತರ ಶಿಶು ಶಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ 
ಮೋಡ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ತಲೆಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾಗ. 

ಆದರೆ ಈ ಬಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಆಯಿತು. ತನ್ನ ಯುಗದ ಆತ್ಮದ ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಿಗಿಲಾದ ಮತ್ತು ಆಣ 
ಅಂಶಗಳ ಲಯಬದ್ಧ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾದಾಗಲೇ ಕಾವ್ಯವು ಉಚ್ಚಾ _ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 
ಈ ಯುಗದ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಉಚ್ಚಾ 'ಹುಗೊಕಿಡ ಪರಿಸರದ "ಮಬ್ಬುಗವಿದ 
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ಹೊಗೆದುಂಬಿದ ವಾತಾವರಣವು ಬಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾವ್ಯವು ಯುರೋಪದ ವಿಚಾರ 
ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಅನ್ನೆ ಸ್ವೇಷಣೆ ಪರೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೂ ತನ್ನ 
ತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾಕಷ್ಟು. ಗಣನೀಯ ಚೈತನ್ಯಶಕಿ ಕ್ರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೆಲವೊಂದು ವೈಶಾಲ್ಯ ಮತ್ತು 
ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಆ ಔನ್ನತ್ತವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಆ ಸುದ ವೈಫಲ್ಯದಲ್ಲಿ 
"ಏನೋ' ರೋಗಿಷ ಸ ಅಂಶವಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಲನೆಯಿಂದ ಒಂದು 
ಕುಗ್ಗು ಮತ್ತು ಬಡತನ, ಅದರ. ಕಾಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ, ಅದರ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ 
ಏನೂ ಸಾಧಿಸದೇ ಹೋದ ಒಂದು ಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ "ಕ್ಕ ಬೀಸು, 
ಪ್ರತಿಭೆಯ ವೈಪುಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸದಲ್ಲಿಯ ಜವಜಾಳಿಸನ 
ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ತಡೆಯಲಾರದು: ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ, 
ಕಾವ್ಠಸಾಧನೆಯ ಮಹಾಪ್ರವಾಹವು, ಆಂಗ್ಲೊ ಸೆಲ್ಫಿಕ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ 
ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದ್ದರೂ ಯೂರೋಪ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ" ಸ್ತುಟವೂ. ಸಮರ್ಥವೂ ಆದ 
ಲ್ಯಾಟೀನ್ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡು ಬರುವುದು. ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ 
ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಪಾನಾಮಯ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾತ್ಮಕ, 
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚೆನ್ನಾದ ಅಥವಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಸಬುಗಾರಿಕೆಯಿದೆ. - ನಿಜವಾಗಿಯೂ 
ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವಿದೆ. - ಎರಡನೆಯ 
ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಉತ್ಕಷ್ಟ ಕೃ ಕತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ 
ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ಪತಂತ್ರವೂ' ಆಳವೂ ಆದ ಆತ್ಮದ ಇವರಕೆದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ 
ಸ.ಸ ರೆಕ್ಕೆ ಬೀಸು, ಅಥವಾ ಅಂತರಿಕ್ಷದತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ-ಇವು ಮಾತ್ರ ವಿರಳ. 

ಟೆನಿಸನ್ನನ ಖ್ಯಾತಿಯು, ಈಗ ಅದು ಕಾಲದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಸಿ 

ಮಸುಕಾಗಿದ್ದರೂ, ಮ ಯುಗವನ್ನು ಹಿರಿದಾಗಿ ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲವೇ ಉಜ್ವಲತೆಯಿಂದ 

ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಅವನು ಅಸಂದಿಗ್ಗವಾಗಿಯೇ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿಯು. 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ದಿ ಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆ 

ಕನ್ನಡಿಯು ಸಿರಿವಂತ ಸೌಕರ್ಯಮಂಡಿತವಾದದ್ದು. ಅಂದಿನ ಅಭಿರುಚಿಯು 

ಮೆಚ್ಚಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಕಲೆ ಕ್ಷಪ್ಪಗಳಿಂದ ಸುತು ಒಗಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ 

ಭಾಷೆಯ ಪರಿಜ್ಞಾತ ಪ್ರಭುವು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಪ ಪ ರ್ರಭುತ್ತವನ್ನು ಆತ ದಕ್ಷ ಖಚಿತ 

ಮತ್ತು ಅಕುಲಿತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾ ಗಿದೆ. ಗಣನೀಯ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲವೆ ಶೂನ್ಯಬೆಲೆಯ 

ಯಾವುದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ತೇಜನೆ ಇಲ್ಲವೆ ಉನ್ಮತ್ತ 

ಗೊಳಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಸುಖ ಸ್ವೀಕಾರದ ಸುಗಮತೆಯಿಂದ 

ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಂಥ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ 

ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆಯೂ ಮಾತಿನ ಸಾಮರ್ಥ ಅದರ ಸ್ವಂತಿಕೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಮೂಲ್ಯವನ್ನು 

ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ಯೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಗುಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸರಳತೆಯನ್ನು 
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ನಟಿಸುವಾಗಲೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಗ ಆ ವಿಚಿತ್ರತೆ 

ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶಿಸ್ತಿಗೊಳಪಡಿಸಿದ ಕುತೂಹಲ ಇಲ್ಲವೆ ವೈಚಿತ್ರ 'ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನ 

ಮೋಡಿ ಪದ ಪ್ರ ಯೋಗದ ಒಂದು ತಿರುವು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಃ ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಪ ಪ್ರಯತ್ನ 

ಪೂರ್ವಕವಾದ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾವ್ಯತಂತ್ರ ದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದು 

ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಣ, ವಸ್ತುವಿನ 'ಚಿತ್ರಮಯ ಮೂಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರತ್ತ 

ಹೊರಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರಾತಿ ಚಿ ಒಂದು ಪದಪ್ರಯೋಗ 

ಶಕ್ಕವಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರದ ಚಿತ್ರಮಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕವನದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯ ಸೊಗಡು ಇರುತ್ತದೆ. 

ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗಿಂದಲೇ ಎತ್ತಿ ಬೀಸಿ ಒಯ್ಯುವ ಯಾವದೇ ಹಿರಿಯ ವೈಣಿಕ ಭಾವಗೀತಿಕ 

ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಮಹಾಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಉದ್ಗಾರಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯಂತೆ 

ತಿರುವು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಕತೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸುವಿಯಂತ್ರಿತ ಕಲೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. 

ಸುಸಲೀಸಾಗಿ ಸಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಷ್ಕಾರದ ವಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಿಂದ 

ಸಾವಕಾಶವಾದರೂ ಎಂದೂ ಆಲಸವಲ್ಲದ ಆತ್ಮಾ ಲೋಚನೆಯ ಆತ್ಮಾಲಂಕರಣದ 

ಪ್ರವಾಹಿತ್ರ ವಿದೆ. . ಅದು ತನ್ನೊಳಗೆ ಸ್ವೀ ಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮೃತವಾಗುತ್ತದೆ, ವಸ್ತು 

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೊಡಿಸಿದ ಕಲೆಯೂ 'ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದ. ಆದು ಸ ಸಂಯುತವಾದ ಪರಿಷ್ಠರಣ, 

ವೃತ್ತಸಾಧನೆಯ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರಮಯತೆ, ಆದ್ಯವಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ರೂಪದ 

ಗ್ರಹಣ, ಅದರ ಸುಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಭಗತೆಗಳು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಹಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಸೂಕ್ಷ್ಮರಸಿಕತೆಯನ್ನು ೫ಡರ ಎಲ್ಲ ಚೆಲುವನ್ನು ಕಾಣಲು ಮತ್ತು ಸವಿಯಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ 

ಮಾದರಿಯವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಿ ಉಳಿಯುವಷ್ಟೂ 

ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾನ್ಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಿಜ್ಮೂಢ ಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಮೀರಿಸಲು ಏನೂ 

ಇಲ್ಲ'. ಇದು ಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಹಿರಿ ಓಜನ ಕಲೆಯು, ಚಿನ್ನುಡಿಯ ಚಿನ್ನಗೆಲಸ, 

ಬೆಳ್ಳಿಗೆಲಸ ರನ್ನ ಗೆಲಸದ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನ ಕಲೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ 

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರಕಾರನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶವಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವರೂ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ 

ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ರೂಪಾಕೃತಿಗಳ ಆಚೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ರೀತಿಯ ನವಿರಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಸುಭಗತೆಯಿಂದ ಒಂದು 

ಮೊಹಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನೂ 
ಅಪೂರ್ವದ ಹಿರಿಯಾದ ಅಥವಾ ಚೆಲುವಾದ ಕಲಾಹೇತುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂಥವು. ಈ 

ಕಲಾಸಿದ್ಧಿಯು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಸಾಧಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು 

ಸಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭುತ್ವದ "ಒಜೆ' ಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು 

ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿಯೇ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸತ್ವವು ತುಂಬಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 
ರಸಿಕತೆಯ ಹೊರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆದು ಕೆಲಕಾಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಇಡುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ತೋರಿದ ಮೌಲ್ಯದ 
ಹತ್ತಿರದೇನೊ ಅಂಶವನ್ನು ಟೆನಿಸನ್ನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯವು ಅಷ ಬಡಿಯ ನ 
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ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವು. ಅದರ ಸತ್ವ ಆಶಯವನ್ನು ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ 
ಮತ್ತು ಅದು ಕಾವ್ಯದರ್ಶ ನಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಏನೂ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಯಾವ. ಹೊಸ 
ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೊಾಿಧಸಬಜುದು' ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಡು 
ಬರುವದೇನೆಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವದು "ಸಾಮಾನ್ವವಾಗಿಯೂ ತೀರ ಅಲ್ಪ. 
ಟೆನಿಸನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಥನ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದನು. ಆದರೆ ಆತ ಅಂಥ ಹಿರಿಯ ಕಥನ 
ಕವಿಯಲ್ಲ... ಅವನ ಈ ಬಗೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದುಗೂಡದ ಉದ್ದೇಶಗಳ 
ಎಚಿತ್ರ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಚ! ಕೌಶಲ್ಯದ ಅವನನ್ನು ಉಜ್ವಲ 
ಅಪಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಕಥೆ' ಮತ್ತು ಅಖ್ಯಾಯಕೆಗಳ 

ಕಲ್ಬಾನಾಮಯ ಉಪಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವನದ ಕೆಲವೊಂದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು 

ನೈತಿಕ ಉದ್ದೇಶ ವನ್ನು ನಿವೇದಿಸುವ ಇಚ್ಛಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಉದಾತ್ರೆ 
ಹು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪುರಾತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು 
ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಸದೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಯ ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಪುನಃ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ ""ಇಡಿಲ್ಲ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್'' ಅದ್ಬುತ ರಮ್ಯತೆ 

ಮತ್ತು ವರ್ಣನಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಶೋಭಾಮಾನ್ಯ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕ್ಷುದ್ರತೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಆ " ಮಹಾಸಡಗರದ ಹಳೆಯ 

ಸೆಲ್ಫಿಕ್ ಪುರಾಣ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಆಗಲೇ ಮೆಲೋರಿ ಸೋಜಿಗವಾಗಿ 

ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತಿಕೆ ವಿಶಾಲ ಮಾನವತೆ 

ಮತ್ತು ವರ್ಣದೀಪ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದವು. ಗೊಂದಲಗೆಡಿಸುವ ನಿರಾಶಗೊಳಿಸುವ ಬರೆ 

ಮೇಗಡೆಯ ಹೊಳ್ಳು ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೂಪ ಮತ್ತು 

ಪ್ರತೀಕಗಳ ನಡುವೆ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸತ್ವಗಳ ನಡುವೆ ಸಾರೂಪ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಟೋರಿಯನ್ 

ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಾವನಾಮಯ 

ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಿದೆ. ಮಧ್ಯಯುಗದ 

ಸರದಾರ ಶಿಲೇದಾರರ ಮತ್ತು ಅವರ ದೊರೆಸಾನಿಗಳ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡ 

ಗೊಂಬೆಗಳಾದ ತೀರ ಆಧುನಿಕ ಸಭ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂಗಿಯ 

ಸರಿಯಾದ ಗುಂಡಿಕನ್ನಿನ (ಬಟನ ಹೋಲ)ಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಬಾಳಿನ ನಿರ್ಗಂಧ ಬಿಳಿಯ 

ಹೂವನ್ನು ಧರಿಸುವದು ಮತ್ತು ವೀರಾವೇಶದ ಅಥವಾ ಮನೋನಿರ್ಧಾರದ ಹನಿಯೂ 

ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಪ್ಪಿಗೆ ಪಾಪಾಚರಣೆ ಮಾಡುವದು ಪ್ರಾಚೀನ ಅಖ್ಯಾಯಿಕ ಮತ್ತು ರೊಮಾನ್ಸುಗಳ 

ಮಾಯಾಮೋಹಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮರ್ಥನೆಯೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. 

ಹಾಗೆ ವೇಷ ಮರೆಯಿಸಿಕೊಂಡ ಜೀವನ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 

ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರಧನವಾದ ಯಾವುದೇ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಅಥವಾ 

ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೂ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಯುಗೀನ 
ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಅವಿರ್ಭಾವ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಸ್ತವತೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಅದ್ಭುತ 

ರಮ್ಯತೆಯ ಸುಳ್ಳು ಅಣಕದ ಧ್ವನಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಥಳಕಿನ 
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ಅಸಂಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ 

ಕಾವ್ಯಾತೃಕ ದರ್ಶನದ ಬಗೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಕೊರತೆಯ ಪೊಳ್ಳು 

ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆಯ 

ವರ್ಣನಾತೃಕ `ವಿವರದ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಕಸಬೂ ಕೌಶಲವೂ ಗುಣಪ ಡಿಸಲಾರದು. ಕವಿಗೆ 

ಬಕ್ ಚಿಂತನಶೀಲ, ಯಾವದೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಭಾವಾವೇಶದ ಜೀವನದ ಹತ್ತಿರದ 

ಅಥವಾ ತೆರೆದು ತೋರಿಸಬಲ್ಲ ಹಿಡಿತವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾವದೇ ಅರ್ಥೈಸಬಲ್ಲ 

ಒಂದು ವಿಚಾರವೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 

ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿಯ ಕಥನ ಕವನವು ಯಾಶಸ್ವಿಯಾಗಲಾರದು. 

ಅದು ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದ ದೇಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಟೆನಿಸನ ಯಾವದೇ 

ವೇಷಾಂತರಗಳಿಲ್ಲದೇ ನೈತಿಕ ಮೊನೆಯ ಕಥನದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವದೇ 

ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯ ಕಥೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅವನು ಅದೇ 

ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ- ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕ್ಷುದ್ರತೆಗೆ. 

ಅವನ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕೃತಿಯೂ ಸೋಲುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜನ 

ಪ್ರಿಯತೆಯು ಚಿಮ್ಮಿ ಬಂದದ್ದು ಅದರ ವಿವರಗಳ ರಚನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ 

ಮೇಲ್ಭೈಯ ಭಾವಪರವಶತೆಗೆ ಅದು ನೀಡುವ ಆಹ್ವಾನದಿಂದ ಆದರೆ ಇದೆ ಮಾದರಿಯ 

ಅವನ ಆ ಮುಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾತ್ತವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು 

ಹೊಂದಿವೆ. ಅವನ ಮೊರ್ಟದ ಅರ್ಥರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ 

ಇಂದ್ರಜಾಲವಿದೆ. ದರ್ಶನವಿದೆ, ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೆ, 

ಅದೇ ನಾಜೂಕಾದ ಗೂಢ ಅನುಭಾವಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ! ರೆ,ಆಗಾಥಾ (ಇಡಲ್ಪ) 

ಚಕ್ರವನ್ನು ಒಂದು ನೂತನ ಕಾವ್ಯವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅವನ ಇತರ 

ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ""ಲೋಟಸ್ ಈಟರ್' ""ಯುಲಿಸಿಸ್'', "" ಒಈಸನ್'' ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿಯಚ್ಚಿನ 

ಕಥನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು. ಪುರಾಣ ಅಖ್ಯಾಯಿಕೆಯೇ ಆರಂಭಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ 

ಅವನ ವಿಚಾರ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ 

ಪ್ರಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆಶಯಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ 

ಆಕಾರ-ರೂಪವು ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ, ಎತ್ತರಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ 
ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಆಳಗಳನ್ನು ತಡಕುತ್ತದೆ. ಒಂದೆರಡು ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಸುಭಗ ರಚನೆಯ 

ಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೂ ಟೆನಿಸನ್ ಬಾವಗೀತದ ಕವಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮೆರೆದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ 
ಭಾವಗೀತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭಾವಪಾರವಶ್ಯವಾಗಲಿ ಭಾವಾವೇಶವಾಗಲಿ ಉನ್ಮಾದವಾಗಲಿ 

ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾವಗೀತಾತ್ಥಕ ಭಾವದ ಇನ್ನೂ ಗಹನವಾದ ಆಳವೂ ಅವನದಲ್ಲ ಅವನ 
ನಿಸರ್ಗ ವರ್ಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಕಾಣ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಬರೇ ಉಪಮೆ. 
ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಕಣ್ಣು ಬ ವಿವರಗಳ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ. ಮತ್ತು 
ಅವನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ಣಿಕೆಯ ಮಿಗಿಲಾದ ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಹುಟ್ಟು 
ನಿಸರ್ಗ ಕವಿಯ ಇನ್ನೂ. ಆಳವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಳೆಹುದಾಗಿ 
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ಅವನು. ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರತೆಯುಳ್ಳ 
ಪದಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಕುಂದಣಗಾರಿಕೆಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲೆಯೊಡನೆ ಒಂದು 
ಬಗೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆತ ಒಬ್ಬ ಆವಿಷ್ಕಾರಿಯಾದ 
ಕಾವ್ಯಮಯ ಚಿಂತಕ- ವೈಚಾರಿಕನಲ್ಲ. ಅವನ ವಿಚಾರ-ಚಿಂತನೆಯು ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಂಡ, 

ಆದರೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಮೌಲಿಕವಾಗಿ ಇರದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಮನಸ್ಸಿನ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಮಿತಿಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವದೇ ವಿರಳ. . ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ, 

ಮುಂದೆ ಕಾಣುವ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಎಚಾರಗಳನ್ನೇ 

ಚೆಂದಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪರೂಪದ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಉತ್ಪ್ಸಾಹಗಳಾಗಲಿ, 

ಗಹನಗಾಂಭಿರ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಾಗಲೀ, ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವ ಸೋಜಿಗವಾಗಲಿ 

ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿರಿದಾದ ಕವನ . ಕಲಾಕಾರ, ವರ್ಣಿಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ : ಭಾಷೆಯ 
ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕುಶಲ ತಂತ್ರದ ಕವನದ ಪ್ರರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ 

ಕಾವ್ಯರೂಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಳಗಿಸಿದವನು. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ 

ಹಿರಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲವೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದದ್ದು. ತನ್ನ ನಿರ್ಮಿತಿಯ 

ಅಡಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಅವನ ಕೃತಿಯು ಆಳವಾದ ಮೂಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ರೂಪಕದ 

ಮೂಲ್ಯದ ಅತಿರೇಕದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೃತಕತೆಯ ಕವಿದು ಬರುವ ಶ್ರುತಿಯ ಪದೇ 

ಪದೇ ಸುದ್ದಮುದ್ದಿನ ಚಂದದ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಾ ಛಾಯೆಯ ಒಂದು ಅತಿಯಾದ ಭಾರದ, 

ಕೆಲಸಲ ಅದು ಬಣ್ಣ ತುಂಬುವ ವಸ್ತುವಿನ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಹೊಳಪಿನ ಹಾಗೂ ಅದು 

ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಿದಿಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಯ ದೋಷಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ 

ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ 

ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮನೋಧರ್ಮದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಗ್ಗುಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ 

ಕವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಸೋಪಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ಅದರ ಹಿತಮಿತವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿತ್ವದಲ್ಲಿ. ಆ ಮನೋಧರ್ಮದ 

ಉದಾರಮತವಾದವನ್ನು ಸ್ಥಿತಿವಾಲಕತ್ವವನ್ನು . ಅದರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು 

ಆದರ್ಶವಾದದ ಬಗೆಗೆ ಅವೇಳೆಯನ್ನು ಅದರ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 

ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವೇಕವನ್ನೂ ಅದು ತನ್ನ ದ್ರವ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ 

ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅದರ ಔಪಚಾರಿಕನೀತಿ ವಾದವನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಭಾವಾವೇಶದ 

ಅಭಾವವನ್ನು ಅವನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ನೆ. ಅದರೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವನು ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ 

ಅಲಂಕರಣದ ಗುಣವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸತು. 

ಅವನು ಭಾಷೆಯ ಮೆಲೆ ತನ್ನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. . ಮತ್ತು ತನಗಿಂತ 

ಅಪರೂಪದ ಕಸುವಿನ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು 

ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮಿಗಿಲಾದ ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ್ನು 

ಮೀರಿದ ಹೊಸ ರಚನಾಕೃತಿಗೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ. 

ಟಿನಿಸನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಯುಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯೂ 
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ಆದ ಕವಿಯು, ಅವನದೇ ಇತಿಮಿತಿಯು ಇಲ್ಲದ ಇತರರು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೂ ಕೆಳಗೆ 

ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನಮಟ್ಟವನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನೂ 

ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಕಡಿಮ. ಇತರ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಅಪ ಪರಿಚಿತವಿದ್ದ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು 

ಸ್ಟಿನ್ಬರ್ನ್ ತನ್ನ ಕಾಲದ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಾನೆ. ಅದೆಂದರೆ; ಭಾವಾವೇಶದ ಕಾವು, 

ವೈಣಿಕತೆಯ ಗೀತಾತ್ಥಕ ಭಾವೋನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿತನದ ಕೆಲವು ಎಳೆ. ಅವನು 

ನಿರಾಕರಣೆಯ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯದ ಮಂಡನೆಯ ಸಂಶಯಾತ್ಮ ವಿದ್ರೋಹದ ಭಾವ ನಿರ್ಭರ 

ರಾಜಕೀಯ ಆದರ್ಶವಾದದ ಯುರೋಪಖಂಡದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ 

ಅವನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಸೆಲಿಕ್ ಆಕ್ರಮಣ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು 
ರೊಚ್ಚು ರಭಸಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಟನ್ ಖಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಫುಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು 

ಹಿರಿಯ ಭಾವಗೀತಕಾರನಾಗಿದ್ದ ಆದರೆ ತನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಅನೇಕರಂತೆ ರೂಪ ರೀತಿಗಳ 

ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಲಾನೈಪುಣ್ಯ ಲಾಲಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಲೋಲನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ 

ಭಾವಗೀತಕಗಳಲ್ಲಿಯೆ ವಿಚಾರ ಭಾವನೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ವಿಲಾಸ ಗೀತದ ಓಡ ಪ್ರಕಾರ 

ಮತ್ತು ಆವೇಶದ ಉನ್ಮಕ್ತ ಗೀತೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಹಳೇ ಸಲ ಅದು ನಾದ ಮಧುರ 

ಅರ್ನೊಲ್ಹನ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತ ಮಾರ್ಗೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಆತ್ಮ 

ಸಂದೇಹದ ಸಂಶಯಾತ್ಮ ಕತೆಯನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಶ್ಲಿಷ್ಟತೆ 

ಸಮತೋಲ ಮತ್ತು ಅಂಶವಿದೆ. ವಿಚಾರದ ನಯಮಿತವಾದರೂ ನವಿರಾದ ತೆಳುವಾದ 

ಎಳೆಯ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಭೇದಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರೋಸೆಟ್ಟಿಯ 

ಮದ್ಯಯುಗೀನತೆ ಮತ್ತು ರಸಾತೃಕ ಅನುಭವ ಮೋರಿಸನ. ನಿಧಾನವಾದ ಕನವರಿಕೆ 

ಯೊಂದರ ಕಥನ ಇವು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ ಪರಿಸರದ ಕುರೂಪತೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶಗಳಿಂದ 

ದೂರದ ಎಶ್ರಾಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಆಖ್ಯಾಯಿಕ್ಂಗಳ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ 
ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಯುಗಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ 
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಧ್ಯಂತರದ ಕಾಲಖಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಕವಾದ 
ವಿಚಾರದ ಹಾಗೂ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕಾವ್ಯಮಯ ಭಾವನೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂಪನ್ನ ಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕ 
ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂವರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಅವರು ವ್ಯಾಸಂಗಿಯಾದ 
ಕಲಾವಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರರೂ, ಎಕ ಕುಶಲ 
ಕೈಗಾರಿಕೆಯವರೂ ಆಗಿರುವುದು. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವು. ಇವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ವಿಶಾಲ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೌಲಿಕ ಕವಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕಾವ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು 
ಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾಳಜಯುಳ್ಳವರು. ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 
ಚಿಕ್ಕದು, ಆದರೆ ಬಹ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನವಿರಾದ ಸ ಅನುಷ್ಟಾ ನದ ತಿರುವನ್ನು 
ತಂದಿದ್ದು ಅದು ದೀರ್ಫ್ಥಕಾಲಿಕ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ. 

ವಿಕೊ ಪೀರಿಯನ್ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೆನಿಸನ್ನ ನಂತರವೇ ಬ್ರಾ ನಿಂಗ್ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಕೃತಿಗಳ 
ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಯುಗದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಆಕೃತಿಯ ದ್ರಷ್ಟಾರನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. 
ನಿಜವಾಗಿಯು ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳ ರಾಶಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಪುಲ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ 
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ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸತ್ತ ಶ್ವಯುತವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಅವನನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ರೂಪ 
ಪ್ರಕಾರ, ನ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ “ಕಲ್ಪಕತೆ ಪ್ರಚಂಡ; ಅವನು “ 
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು "ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಹೊರಳುತ್ತಾನ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವೀಯ 
ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಮಾನವೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರ 87೪ 
ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಸಾ 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ ಮತ್ತು ಕಲಖಂಡದ ಮೇಕೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ 
ಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ 
ಕುತೂಹಲ- ಜಿಜ್ಪಾ ಸಗಳ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ 

ವೈಪುಲ್ಯ ಮತ್ತು 'ಕಣ್ಣುಕುಕ್ಕುವ ಜೀವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿಯ ತನ್ನ ಜೀವಂತ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ 

ಆಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ 
ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ವಿಚಾರದ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಅದರ ಮಾನವೀಯ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೀಷ್ಟೆ ಶೋಧನೆ, ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೂ ಅನುಸರಿಸಲು ಆತ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಸಂಕೇತ ಜಟಲ 

ಕವಲುಕೊಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶಿಖರಗಳ ಉದ್ಭವಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುವು- ಮುರುವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವಿಚಾರ ಭಾವನೆಗಳ "ಎರವು-ಕೈಗಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ. ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅವನಿಗೆ 

ಬೇಕು. ಮಾನವೀಯವಾದ ಯಾವುದೋ ಅವನ ಸಂಶೋಧನೆಗೂ ಅನುಸರಣೆಗೂ 

ಪರಕೀಯವಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಪ್ರಚಂಡ ತೋಳತೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 

ಅವನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯನ್ನು ಅನಂತ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆಯ 

ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಅವನ ಸಮಕಾಲೀನರು ಬಾಳಿನ ಕರೆಯ 

ಎಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಳತೆಮೀರಿ ಮಿಕ್ಕಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ 

ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕಾವ್ಯ ಮಮತೆಯ ಎತ್ತರವೂ ಅವನದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿರಬಹುದು. 

ಅವನ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಶಾಲ ರಚನಾಕರ್ತೃಕ ಅವನ ಕಾಲದ 

ಮಾನವೀಯ ಜೀವನ ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರಚನಕಾರನೂ ಕಥನಕಾರನೂ 

ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕಲ್ಪಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯನೆಂದು 

ಭಾವಿಸಲು ಶಕ್ಕವಿದೆ. 

ತನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಕವಿಗಳಿಂದ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ತನ್ನ ಭೇಧಕ ಕಸುವು ಮತ್ತು 

ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆಗಳಿಂದ ಎಂಗಡವಾಗಿ ಪುಟದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ 

ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎರುದ್ಧ. ಈ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ, ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳ, ಕನಸುಗಾರರ 

ನಡುವೆ ಅವನೊಬ್ಬನೆ ಹೃಷ್ಟಪುಷ್ಪ ಗಂಡುದನಿ-ಯಾವಾಗಲೂ ಮೌಲಿಕ, ಕಸುವುಳ್ಳ, 

ಮತ್ತು ಅವ್ಯಯ ಅಕ್ಷಯ ಅವನ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಹಿರಿದಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಜೀವನದ ಮೇಲೆ 

ಅವನ ಚೀಕಿನ ಹಿಡಿತ ಬಲಿಷ್ಟವೂ ನಿಚ್ಚಳವೂ ಆದ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭರವಸೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆ 

ಮತ್ತು ಆಶೆ. ಆದರೆ ಯಾವದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಡಾವಳಿಯ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲ. 

ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವನೊಬ್ಬನೆ ಆ ಯುಗದ ಕುತೂಹಲಿ ವಿಮರ್ಶಕ ಆತುರ ಮತ್ತು 
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ಪರಿಶೋಧಕವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ ತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದ ಆಳವಿದೆ ಕಸುವಿದೆ 

ವೈಪುಲ್ಯವಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಥಮ. ತರಗತಿಯ ಹಿರಿಮೆ ಮತ್ತು ಸೋಪಜ್ಜ್ಞತೆಯದಿರದಿದ್ದರೂ 

ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆ ಊಹಾಪೋಹ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಜಾರಗಳಿಗೆ. ತೆರೆದಿದೆ. ಅವರ 

ಪರಿಭಾವನೆ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಸಿ ಹಾಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಚಲನ ವಲನ ಜೀವನ 

ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಟಿಸುವ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಗಸು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಾನವ ವಿಚಾರ 

ಚಾರಿತ್ರ " ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಯುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು 

ಬಿರುಕಿನೊಳಗೂ ಇಣುಕಿ ನೋಡುತ್ತ ದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕುಟಲ ಯು! ತಿರುವು ಮುರುವನ್ನು 

ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯಂತ್ರದ ಒಂದೊಂದು ನೆಗೆತ ಮತ್ತುನಡೆಯನ್ನೂ 
ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ." ಅವನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಮರ್ಶಕ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕ, 
ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕವಿಗಳಂತೆ ಅವನು ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ನೂ ಯುಗಗಳನ್ನೂ ಅರ್ಥೈಸಲು 

ಹವಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆ ಸತ್ವತಃ ನಾಟಕೀಯ, ಏಕೆಂದರೆ. ಅವನು ಹಲವಾರು 

ಭಾವಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಆ ಗೀತಿಕೆಯನ್ನೂ ವೈಣಿಕತೆಯನ್ನೂ ಬಾಳಿನ 
ಅಥವಾ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ (ಪಾತ್ರದ) ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಸಾದರಪಡಿಸಲು 

ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಕಥನ ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದರ ಅಳವಡಿಕೆಯು 

ನಾಟಕೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಕಥನಾತ್ಮಕವಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವನ ಒಂದು 

"ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫೇತ ಡೈವರ್ಸ್'' ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ 

ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಶೀಲ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಭಾವಾವೇಶವನ್ನೇ ಹೊರಗೆಡುಹುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ 

ಅದನ್ನು ಕದಡಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸ್ವೀಕೃತ 

ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕಕಾರನಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ವಿಪರೀತ 

ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಟಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಗಳ 

ಯಂತ್ರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಅಸಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ 

ಪರಿಣಾಮವೇನು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಆತ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಾಧಿಸಲಾರ. 

ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಗೃಹಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ 

ಏಕಾರ ವಿಶೇಷಗಳು ನಾಟ್ಯಮಯ ವಿಚಾರ ಭಾವನೆ ಹಾರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಲು 

ಹೊರಟಾಗ ಅವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನದು ಅಪ್ರ ತಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಆ ಯುಗದ 

ಕವಿಗಳಾಗಿ ಮೀಸಲ ಕಾರ್ಯದ ಸತ್ವದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಈೇಖಕರಿಗಿಂತಲೂ 

ಅವನದೇ ಭದ್ರವಾದ ಹಿಡಿತ. ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಅರ್ಥ 

ಪ್ರಕ್ಞಾಶಕ ಕವಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಅವನ ಕಾಲದ ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನನ್ನೇ 

ನೆ ಅನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಕಾಡಿದ 

ಅದ್ವಿತೀಯ "ದುರದೃಷ್ಟ ತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ 

ಅದೊಂದು ಗುಣ ಅಥವಾ ವರವು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇತ್ತು. ವಸ್ತು 

ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವೂ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅಭಾವವಿದ್ದುದು ಕಲಾತ್ಮಕ ರೂಪ ಮತ್ತು 

ಕಾವ್ಯಮಯ ಸೌಂದರ್ಯದ್ದು. ಅವನ ಸಮಕಾಲೀನರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎದ್ದು 
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ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಈ ಕೊರತೆ. ಮರಣಾಂತಿಕವಾಯಿತು. ಈ ಮಹಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ 

ಕಲಾವಿದನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನೂ ಪೂಸಲಾರದಷ್ಟು ದೃಷ್ಟಿಪುಷ್ಟವಿತ್ತು. 
ಕೆಲವೊಂದು ಬಗೆಯ ಕೌಶಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಕವನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಲಾವಿದನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬ್ರೌನಿಂಗನು ಪರಿಣಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞನಿದ್ದನು. ಯಂತ್ರಜ್ಞನೆಂದೂ 

ಹೇಳಬಹುದು. ಒರಟು ಅಪಕ್ವ ರೀತಿಗಳು ಸೊಟ್ಟ ನೆಡವುಗಳು ಕೂಡ ತಂತ್ರದ ಮತ್ತು 

ಎಣಿಕೆಯ ತೋರಿಕೆ ಉಳ್ಳವು. ಅವನಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರಭುತ್ವವಿತ್ತು. 

ಮತ್ತು ರಭಸದ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಆತ ಎಂದೂ ಪೆಚ್ಚು 

ಬಿದ್ದದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಅದು ಒಬ್ಬ ಗದ್ಯಗಾರನ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕವಿಯದಲ್ಲ, 

ಬುದ್ಧಿಯದಾಗಿತ್ತು. ಕಲ್ಪನೆಯದಲ್ಲ. ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನೂ ತೂರಬಲ್ಲ 
ಕೆಲಸಲ ತೀರ ವಿರಳವಾದರೂ ಒಂದು ಕಸುವುಳ್ಳ ಸಂಪನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಟ ಶೋಭೆ 

ತರಬಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಲ ಭಾವಗೀತೆಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ 

ಬುನಾದಿಯ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಒಂದು 

ಉನ್ನತವಾಡಿಕೆಯ ಪಾತಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏರಿಸುವದೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಸುವದೂ 

ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಿರಿದಾದ ಪರಿಪುಷ್ಟಿ ಸತ್ವದ ಬಹಳ ಕೃತಿ ರಚನೆ. ಆತ ಕಸುವಿನಿಂದ 

ಬಲಿಷ್ಟನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಲವು ಗೆಲವುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದುಂಟು ಆದರೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮ 

ಸಾಂದರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪರಮ ಹಿರಿಮೆ ಬರಲಾರದು. 

ಆ ಯುಗದ ಮೊದಲನೆಯ ಎಕ್ಟ್ಬೋರಿಯನ್ ಕವಿ ಆರ್ನೊಲ್ಹ ಆದರೂ ಉಳಿದ 

ಇಬ್ಬರು ಕವಿಗಳಿಗಿಂತ ಈತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಆ ಇಬ್ಬರೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಪುಲ 

ಲೇಖಕರಾಗಿ ಈವರೆಗೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಲ ಗತಿಸಿಹೊದಂತೆ ಅವನ 

ಆಕೃತಿಯು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ 
ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಾಳುತ್ತ ದೆ. ಅವನ ಒಬ್ಬರು ಸಮಕಾಲೀನರಿಗಿಂತ ಅವನ ಕಾವ್ಯ ಕೃತಿ ಮತ್ತು 

ಅದರ ಗುಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪೇಲವ-ಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕಾವ್ಯಗುಣದ 

ಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನವಿರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅವನ ವಾಕ್ಷರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ 

ದೋರಣೆಯು ನಿಡಿದಾದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾದಾತನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಗೀಯ 

ಕಾವ್ಯ ಶೈಲಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಮುಂಜಿನ ಕವಿಗಳ ದಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ 

ತರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ದೆ. ಇದು 

ಆ ಕಾಲದ ಇತರ ಕವಿಗಳ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ತೀರ ಅಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣವಾದ 

ಕಲಾಕುಶಲತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವನ ಭಾವಾವೇಶ ಮತ್ತು 

ಕರುಣರಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಳವನ್ನೂ ಕಳಕಳಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು 

ಚಿಂತನ ಶೀಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಮತ್ತು ಅವನ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಬಲವನ್ನೂ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನೂ 

ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಮೆಯು ಅವನ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತಳಿಗಳ 

ಮೇಲಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅತಿ ನೈಜ ಕಾವ್ಯದ ಆ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಆ 
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ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಯುಗದ ಅತಿ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಾವ್ಯಗುಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ 

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೆಂಬ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಭಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವನ ಸರಳ 

ಸಾದಾತನ ಒಂದು ನೈಜ ಸಂಗತಿ. ಹೊರತು ಟೆನ್ನಿನನ ಅತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಿದ್ಧ ಸಾದಾತನವಲ್ಲ. 

ಟೆನ್ನಿಸನನ ವಿಚಾರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣ ಸಿಗುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ 

ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅವನ ಎಚಾರಧಾರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೊಸೆಟ್ಟೆಯ 

ಅತಿ ರಂಜಿತ ರೊಮ್ಯಾಂಟಕ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಸ್ವಿನಬರ್ನ್ನ ಮಿತಿ ಮೀರಿಕೆ ಟೆನಿಸನನ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತಿ ಭಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕತೆಯ ಅನರ್ಫತೆಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲದೆಯೇ 

ಅತ ಅತಿ ಬಲಿಷ ಸ್ಮಷರಿತಾಮನನ್ನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲ. ನಾವು 

ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವನು ವಿಪರೀತ ಹೇಳಲಾರ; ಅವನಲ್ಲಿಯ 

ನಿಜವಾದ ಕವಿಯು ಹೇಳಲಿದ್ದುದನಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳುವಾತ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನೂ ಅಲ್ಲ 

ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಖಚಿತವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆತ ಎಕ್ಟೋರಿಯನ 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಆದರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಆದರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮತ್ತು 

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟವನ್ನೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರ 

ಸರಣಿಗಳನ್ನೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತರಲು ನಾ ಜಡಿ ಟೆನಿಸನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 

ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮನಸ್ಸನ್ನು "ಧ್ವನಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ಪೀನಬರ್ನ್ ಬಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಇಲ್ಲವೆ ಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 

ಅಥವಾ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರದ್ದೂ ಆದ ಕ್ರಾಂತಿಕೌರಿ ಭಾವಾವೇಶದ ತಾರಸ್ವರದ ಕೂಗನ್ನು 

ಧ್ವನಿಸುತ್ತಾನೆ ರೊರಿರಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೊರಿಸರು ತಾವು. ಕಂಡಂತೆ ಮಧ್ಯಯುಗೀನ 

ಭಾವವಾದಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೊಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ನೊಲ್ಹ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಚಾರಸರಣೀಯ 

ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಮೀಟುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆತ ಅದಕ್ಕೂ ಆಚೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಇಣುಕಿ ನೋಡಲು ಸೋಲುತ್ತಾನೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕಸಬುಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 

ಆತ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಲವುಗಳ ಎದುರು ಗಾಣುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಆಧುನಿಕ ಕವಿತೆಯ 
ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕಾರಗಳತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ. ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆತ ಪ್ರಥಮ 
ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾರದ ಅನುಕರಣದ 

ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀನಬರ್ನನ ಸೋಪಜ್ಞತೆಯಾಗಲಿ 
""ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಡಾನ್'' ದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿತೆಯಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 

ಎಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಕಾಲಖಂಡದ ಒಟ್ಟು ಬೇರೀಜು ಇದು: ಗಣನಿಯವಾದ 
ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಾಧನೆ ಒಂದನ್ನೊ ಥು ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಾಭವಗೊಳಿಸುತ್ತ 
ಸತ್ಸು ಅನಾನುಕೂಲ” ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತಡಗೊಳ್ಳುತ್ತ ನಡೆದದ್ದು ಪ್ರಥಮ ತರಗತಿಯ 
ಹಿರಿಮೆಯಿಂದ ತಥೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಉಲ್ಲೇಖನಿಯ ಕವಿಗಳು: ಒಬ್ಬಾತ ಕಾವ್ಯ 
ಪ್ರಕಾರದ ರೂಪದ ಆಭರಿಣಶಕೆಯಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸತ್ವದ ಓಡಿ ಸಮಸಿ ಫಾ ಸಣ್ಣ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಕಲಾವಿದರು ಸಿದ್ಧಹಸ್ತ ಆದರೆ ಮಿತಿಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಅಥವಾ 
ಜತ್ತೆ, ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳ "ಕೃತಿಕಾರರು ಮಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧ ಹಾಗೂ 
ಬಲಾಢ್ಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ- ಆದರಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ನವಿರಾದ, ವಿವಿಧವಾದ, ಹೋರಾಡ 
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ಎಚಾರಕ್ಕೆ ಪಳಗಲು ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸದಸ ದ್ವಿವೇಕ ಪ ವೃತ್ತಿಯ 
ನಿಮ ೫ಐದಳದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ತ್ವರೆ ಮತ್ತು ಯ್ ಸೈರತೆಗಳ 
ಅಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅತಿ ವಿಪುಲ ಚೈತನ್ನ' ಶಕ್ತಿಯ. ದುಡುಕು ಪೆ ಕ್ರೀರಣೆಗೆ 
ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರಲಿರುವ ಯುಗದ ಅಶ್ವಾಸನೆ ತಿ ಆಗುವದಿದ್ದರೆ, ಆಡಿಸಿದ 
ಹೊಸ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಭವ್ಯವಾದ ಕಾವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳ ಶೋಧಕ್ಕೆ 
ಪರಿಮಿತವಾದರೂ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾದ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಾಲಖಂಡವೆಂದು ನೆನೆಯಬಹುದು. 



ಆ 
ಪ್ರಕರಣ ಇಪ್ಪತ್ತು 

ಈಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯ - 1 

ಈಚಿನ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯವು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಮಾದರಿಯಿಂದ 

ದೂರಸರಿದ ಅಂದೋಲನವು ಇನ್ನು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಒಲವನ್ನು ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ 

ಬಂದಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಹೊಯ್ದಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿತ್ತದ 

ನಿಟ್ಟಿನ ಅದರ ಪ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು "ಬಲಿಷ್ಠ ದನಿಗಳನ್ನು 

ವರ್ಣಗಳನ್ನು “ಸಾ ಮೌಲಿಕ ಸುಳುವುಗಳನ್ನು ನ ನ ಸು ಇದು 

ಅದರ ಶೋಧದ ಅಂತಿಮ ಗಂತವ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೋಡಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. 

ಒಟ್ಟು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಗ್ಳೀಷ್ ಕವಿಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

ಮ್ಮ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಒಲವಿನ ಮಹಾಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ 

ಏಕಾಕಾರ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ ಯುಗದ ಸಂಕುಚಿತ ದ್ವೈಪಾಯನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯೊಳಗಿಂದ 

ಹೊರಗೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖತೆಗೆ 

ಇಂಬುಗೊಡಲು ಅದು ಮುಕ್ತದ್ವಾರವು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹಲವು 

ನಿಟ್ಟು ಗಳಲ್ಲಿ ತಡಕಿ ನೋಡಲು ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೇ ಇದೆ. ಅದು 

ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಚಿತ್ಸ್ಟು ರಣದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವೂ 

ಯಾವುದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಲಯಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತದಲ್ಲಿ. 

ಆದರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಲ್ಲವೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಣಾಯಕ 

ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿರಿದಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಲವಾರು ಬಿಡಿ ಎಳೆಗಳನ್ನು 
ಶೇಖರಿಸಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯದ ಯೂರೋಪದ ಇಡಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಈ 

ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ; ಅದೊಂದು ಪ್ರವಾಹಿಯಾದ ರಾಶಿ. ನೂರು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಒಲವುಗಳು, 

ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಾಹುಳ್ಯ, ಅನೇಕ ಕಿರಿಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗಳು-ಯಾವುವೂ ನಿಚ್ಚಳವಾದ 

ಮೂರ್ತಿಯ ಎರಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹರಿದಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಇಷ್ಟೆ- ಒಂದು ನಿದರ್ಶಕ 

ಮೌಲ್ಯದ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣವು 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟದ ಬರಹಗಾರರ 
ಪ್ರ ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾದರೂ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು 
ಸತತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ "ಘಟಕವನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತಸ್ಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, ತಥ್ಯಗಳನ್ನು 
ನೋಡಬಲ್ಲೆವು. 

ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೀಸು ನೋಟಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ತೋರುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, 
ಇದೊಂದು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಅವಧಿ, ಹೊರತು ಹೊಸ ಯುಗವಲ. ಇದು 
ಮಾನವಕೋಟಿಯ ಹೊಸದೊಂದು ಯುಗದ ಸಿದ್ಧತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೂ ಹೊಸ 
ವಾಕ್ಯದತ್ತ ತಡಕುವ ಶೋಧ ನಡೆದಿದೆ. ಗತಕಾಲದ ಎರಕ, ವಿಚಾರ ಕಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿಗಳ 
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ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಅಸಂತೋಷ ರೂಪಾಂತರ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಒಂದು ಚೇತನ. ಭಾಷೆ, ಲಯ 
ರೂಪಗಳ ಆಳದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವ ಒಂದು ಬಯಕೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು 
ವಿಶಾಲವಾದ ಬಾಳು ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಅಡಿ 'ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚು ಆಳದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆಡಿತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 

ಮಾತಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ. ಅರ್ಕವೂ ಸಾರವೂ ಆದ ಕಾವ್ಯವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ದನಿಯನ್ನು 

ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಧಿಕಾರ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹಳೆಯ 

ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಾಯದ ಆಶಯದ, ಹೆಚ್ಚು ಶೋಧಕ 

ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂಜ್್ಮ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಹಿಂದೆ. ಎಂದೂ ಅಂಥ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯಎಲ್ಲದಂಥ ತಮ್ಮ ವಾದ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆ ನಾದಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಅವುಗಳ 

ಭಾವಾಂತರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ತನ್ನ 

ಸಮಗ್ರ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಗಣನೀಯ 

ಮಟ್ಟದ ಬಾಧಿದರ್ಯ; ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 'ಕಾವ್ಯದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅದು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 

ಆದರ ಕೆಲವೊಂದು ಆರಂಭಿಕ ಕಸುವಿನಿಂದ `ಅದು ಹೊಸ ಶಕಿ ಗಳನ್ನಾದರೂ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮದ ಹೊಳೆಯುವ 
ಹಳ್ಳಗಳು ಹರಿಯುವದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಸೇರುವ ಆ ಪ್ರಚಂಡ 

ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರೆಯಾಗಲಿ ಗಂಗೆಯಾಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ 

ಒಂದು ನೀಲ ಯಮುನೆ ಅಥವಾ ಬಿಳಿಯ ಸರಸ್ವತಿ ಇಲ್ಲವೆ ತೆರೆದ ಬಯಲೊಳಗಿಂದ 

ಅಥವಾ ಮಾಯಾಮಾಟದ ಕಾಡು ಮೋಡುಗಳೊಳಗಿಂದ ಆ ಮಹಾ ಸಂಗಮದತ್ತ ಹಾದಿ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನುಗ್ಗುವ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಾಮ ಪ್ರವಾಹವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಳುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು 

ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೆಲವು ನವಿರಾದ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಆರಂಭಗಳು 

ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವದೇ ವಿಶಾಲ ಪರಿಣತಿ ಇಲ್ಲ. 

ಈ ಬರಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂಚನೆಯೆಂದರೆ ಹೊಸದೊಂದು 
ಲಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ತಿಣಕಾಟ. ಇದು ಕಾವ್ಯಮಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾದರಿ 

ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಯಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಥವಾಗಲಿ; ಅಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ 

ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೂ ನಿದರ್ಶಕವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಲಯವು ಕಾವ್ಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆತ್ಮ. ಕಾವ್ಯದ 

ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಯ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ತನ್ನ ನ್ಪ ಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರೆ ತನಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 

ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಪರಿಣತಿಯನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಲಯಕಾರಿಯ ಸತ್ವದಲ್ಲಿಯ 

ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಮಾನವ ಕೋಟಿಯು ಸಾಮುದಾಯಿಕವಾಗಿ 

ಈವರೆಗೂ ಕಾಣಲು, ಹಿಡಿಯಲು, ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಶಕ್ಕವಾದುದಕ್ಕಿಂತ 

ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ತನ್ನ ಒಳ ಬಾಳಿನ ಸತ್ವದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಜೀವನ ಮತ್ತು 

ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಸತ್ವ ಚೇತನದತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ತನ್ನ 

ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೆೈಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ತನ್ನ ಅವಿಷ್ಕಾರದ ಮತ್ತು 

ಪ್ರಾರಂಭದ-ಪ್ರವೇಶನದ ಸಾಮರ್ಥದ ಕೆಲವಂಶವನ್ನಾದರೂ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ 
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ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯವು ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸತ್ವ ಚೇತನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಗೊಳಿಸಲು ಹಿಂದಿನ 

ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯ 'ಕಂಡುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುಳಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಣಿ 

ಬಲ್ಲಿ ತನದ, ಹಾಗೆ ಅನ್ನಬಹುದಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಳತೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಲವಾರು 

ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಲಯಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸಂಗೀತದ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆಯೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾವ್ಯದ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಸಂಗೀತದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ | 

ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿಬಿಡವಾಗಿ ತುಂಬಿದ ಅಥವಾ ಕರಗಿಹೋದ ಚಲನ ಗತಿಗಳನ್ನು 

ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂಸೆ ಸೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ, ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಆಳಗೊಳಿಸುವ 

ಇಲ್ಲವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗೊಳಿಸುವ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಮಲದ ನವಿರಾದ ಸ್ವರೂಪದವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು 

ವೈವಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಣಿಬಲ್ಲ ತತ್ವವನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಬದಲು ಬಳಕೆಗೆ ತರುವ ಕೆಲವು 

ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಣನೀಯ ಯಶಸ್ಸುಗಳು 
ಆಗಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಬರಲಿರುವ ಯುಗದ ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ದಾರಿಗಾಗಿ 

ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಲಯ ಬದ್ಧ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವೊಂದು ಆತುರ ಮತ್ತು 
ಕಾತರದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂಥ ಯಾವದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲವೇ 
ಬೀಸಿಲುದೆಕ್ಕೆಯ ಸಮಾಧಾನಕರ ಶಕ್ತಿಯು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಕಾಣುವದು 
ಕಾವ್ಯದ ಲಯಬಂಧದ ಸಮಗ್ರ ಮೂಲಭೂತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಅಭೂತ 

ಪೂರ್ವ ಕ್ರಾ ತಿಯನ್ನು. 

ಈ ಒಲವು ಕೆಲವು ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಅನಿಯಮಿತ ಉಪ ಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಆಚೆಗೆ 
ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮದತ್ತ ಬಹಳ ದೂರ ಒಯ್ಯ ಲಾರದು. 
ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಗತಕಾಲದ ಮೇಲೆ. ದೊಡ ತ ಸುಧಾರಣೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛಂದ 
(ಸ್ವತಂತ್ರ ಭ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತ ಸಾಮರಸ್ಯ- ಸಂವಾದದತ್ತ ದಾರಿ ಕಾಣಿಸಬಲ್ಲ ನಿಜವಾದ 
ಕಲಾತ್ಮಕ ತತ್ವವೂ ಆದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ತನ್ನ ತರ್ಕಶುದ್ಧ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಒಯ್ದಾಗ ಅದು 
ಇನ್ನೂ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಸ ಲೇ ಈ ಕವಿತೆಯ 
ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೂ "ನಾವು ಇಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಓಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಿದ್ದಾ ಂತವೂ ಇದೆ- ಅದೇನೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕ ಭವಿಷ್ಯದ 
ಅವಕಾಶವೆಂಬುದು ಇದೊಂದೇ ಉಳಿದಿರುವದು. ಇನ್ನು ಛಂದೋ ವೃತ್ತ ಆಯು ಬಂಧಗಳ 
ಆಟ ಮುಗಿಯಿತು. ಅದು ಇನ್ನು ಹಳೆಕಾಲದ ಬಾಬತ್ತು ಇದು ಕಾವ್ಯದ ಎಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಸತ್ವ ಚೈತನ್ಯ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬೇಡುವ ಮಿಗಿಲಾದ ಸ್ಸೆ ಸ್ಟ್ಭ ಕ್ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಂಕೋಲೆ ಜಿಗಿದು 
ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ದ್್ ವೃತ್ತಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾರದು. ಮಹಾ ಕವಿ ಮಿಲ್ಬನನ ಉತ್ತರಾ 
ಯುಷ್ಕದ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯದಂತೆ ಲಯಬಂಧವು ಒಂದು ಚೆಂದದ ಕ್ಷುದ್ರ ಸಸಿ ಅದನ್ನು 
ಅವನು ತನ್ನ ಸರಳ ರಗಳೆಯ "ಆರ್ಗನ' ಸ್ವರಲಾಪಗಳ ಅನುಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಬದಿಗೆಸೆದನು. 
ಅದೇ ರೀತಿ ವೃತ್ತ ಬಂಧವು ತನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸಂಗತಿ. ಅದೇ ಆಭರಣ ಅರೆ 
ಸಂಕೋಲೆ ಈ. ̀ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಿಂದ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಉದಾತ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ 
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ಶಾಸಿತವಾದ ಯಾವದೋ ಪ್ರಜಾಪ ಪ್ರಭುತ್ತದ ಅರಾಜಕತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬದಿಗೆ 
ಬಗೆಯಬೇಕಾಗುವದು. ಇದು ತೀರ ಸಂದಿಗ್ಧ ಯಥಾರ್ಥತೆಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾ ಶ್ರ ಅದರ 
ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಪಾದಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಗವೆಂದರೆ ಗದ್ಯವನ್ನು ಎಎಧಥ 
ಉದ್ದಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸ ಅದೊಂದು ಲೆಸೆಸ್ ಜು ಅಂಗ ವಾಕ್ಯದ 
ಕೊನೆಗೆ ಅಥವಾ ಆದರ ನಡುವೆಯೇ ಗದ್ಯವು ಮುರಿದುಹೋಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಇಂಥ ಸ್ವಚ್ಛಂದಛಂದದ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿಯೂ 
ಕೇವಲ ಏಕಾಕಿಯಾದ ರಾಜಠೀವಿಯ ಸರ್ವನಾಮ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಆದದ್ದು "ನಾನು 
ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೊಸ ಲಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಮುದ್ರ ಣದ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ 
ಪದ್ಧತಿ. ಭರಣ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತ ಅಸಹಿಷ್ಣುವಾದ ಸಮಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ವೀಕರಿಸದೆಯೂ, ಈ ಕಾವ್ಯ ರೂಪದ- ಅದನ್ನೊ ೦ದು ರೂಪವೆಂದು ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ 
- ಹಿರಿಯ ಕಾವ್ಯಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳೂ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು 

ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೆ ಕರಣೆ ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 

ಬಡ ಬಹುಮುಖವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವೂ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಚೂಡು ಏನೋ 

ಒಂದು ಇಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಚಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಚೇತನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು 

ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರವಾಹ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಲಘು ಆಕಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಫಕ್ಕನೆ ಹೊಮ್ಮಿದ ಪದಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಪರ್ಯಾಯ 

ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಡುವಿನ ವಿವಿಧ ಉದ್ದಳತೆಗಳ ಹಾಗೂ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯ ಈ ಆಧುನಿಕ ವೈಚಾರಿಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ತುಂಬಿದ, ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿ ಜಿನುಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದೇನೋ 
ಒಂದು ಇರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಒದಗುವ ಕವನವೃತ್ತದ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪರಿಮಿತಿಯ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಂದ, ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿಸಿಡುವದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. 

ಅಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ತಡೆತೊಡಕುಗಳಿಂದ, ನಿರ್ಬಂಧ ಪರಿಮಿತಿಗಳಿಂದ 
ಕಡಿದುಕೊಂಡು ದೂರವಾಗಬಾರದದೇಕೆ? ಆಧುನಿಕ ಸತ್ವಚೇತನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ,-ಸ್ವಚ್ಛಂದತೆ, 

ಅದರ ವಿಶಾಲತೆ, ದೃಷ್ಟಿಯ ಎತ್ತರ- ಬೃಹತ್ತತೆ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ 

ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂವಾದಿತ್ವದ ಹೊಸದೊಂದು ತತ್ವವನ್ನು 

ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಾರದೇಕೆ? ಅದರ ತ ಪ್ರಕಾರವು ಗದ್ಯದ ಸ್ಥೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾವ್ಯದ 

ಶಬ್ದ- ಭ್ ತ್ತ ಉತ್ಕಟ ಉನ್ನತಿ, ಅದರ ಗತಿಭೇದ 'ಮತ್ತು. ಸಗರ ಮೇಲಿನ 

ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕೂಡಿಯೇ ಪಡೆಯಬಾರದೇಕೆ? "ಬಾರದೇಕೆ'ಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ- ಅದನ್ನು 

ಮಾಡಲು ಶಕ್ಕವಿದ್ದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಅವುಗಳ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಪದ್ಧತಿಯು 

ಸರಿಯಾದ ಪದ್ಧತಿಯೇ - ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ಸಂಶಯವೇಳಬಹುದು. ಏನೇ ಇರಲಿ ಈ 

ಪದ್ಧತಿಯ ಅತಿ ಹಿರಿದಾದ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಕುಶಲರೆನಿಸಿದ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೂ 

ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಪವಿಟಮಿನನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಾಳಿನ ಕಡಲಿನ ಉರುಳನ್ನು 
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ಅಥವಾ ಮಾನವಕೋಟಿಯ ವಿಶಾಲವೂ ವಿವಿಧವೂ ಆದ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಅದರ 

ಕಸುವಿನ ಅನುಭವಗಳ ಹಾಗೂ ಅಭೀಪ್ಪೆ ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅಥವಾ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ರನಲ್ಲಿ ಅದು, ಮಾನವೀ ಸತ್ವಚೇತನದ ಗಹನವೂ 

ವಿಶಾಲವೂ ಶಕ್ತಿಮಯವೂ ಆದ ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯೂ ಸ್ಹಿರವೂ 

ಸಮರಸವೂ ಆದ ನಿಲುಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲವೆ ವರ್ಣ ವಸ್ತುಗಳ, ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಆತ್ಮಿಕ 

ಸ್ಥಿತಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಖಚಿತವಾದ ತಿರುಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವೂ ಯಥಾರ್ಥವೂ 

ಆದ ಲಯಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾದ 

ಸಂಗತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವನ್ನು ಗದ್ಯದ ಶಬ್ದ-ಧೋರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಪರಿಚಿತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾವ್ಯದ 

ಗತಿ-ಗತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ಬರುವಂತಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಕಾವ್ಯದ ಛಂದೋಗತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಶಬ್ದಧೋರಣೆಯ ಸ್ವರಗತಿಯ ಕಾಲ ಮತ್ತು 

ಸಾರವತ್ತಾದ ಲಯಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಶೋಧವು ತೆರೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತ ತನ್ನ 

ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹೊಸ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದು ತನ್ನ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ 
ಅದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅವಿರುದ್ಧವಾದ ಜರಾಜರ್ಜರತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿ 

ಉಳಿಯಬಲ್ಲದು. ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದು ಪರಿಷ್ಕತವಾದ ಹ್ರಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವನತಿಗೆ 

ಬೀಳಬಹುದು. 

ಕಾವ್ಯಲಯದ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸ್ವ ಚ್ಛಂದ ರೂಪ ಪ್ರಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಗಣನೀಯವಾದ 

ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ವ್ವಿಟ್ಮನ್. ಠಾಕೂರರು 

ಮಾಡಿದ ತನ್ನದೇ ವೈಣಿಕ ಭಾವಗೀತಗಳ ಅನುವಾದಗಳೂ ಸಮರ್ಥವಾದ 

ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಸಹಾಯಕ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಅದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂದರ್ಭದ 
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಥ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅನುವಾದಗಳು 

ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಕಾವ್ಯಮಯ ಗದ್ಯ. ಶಾಬ್ದಿಕ ಸ್ವರಗತಿಯ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯವು ಇದೊಂದು 
ಸುಪರಿಚಿತವೂ ಸುಸಮ್ಮತವೂ ಆದ ರೂಪ ಪ್ರಕಾರ. ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ 
ಛಂದೋಬಂಧದ ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಾರದು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು 
ರುಚಿಭೋಗ. ಕಿರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ನಿಶ್ಚಿತ ಉದ್ದೆ. ೇಶವನ್ನೂ 
ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. 
ಠಾಕೂರರು ಉದ್ದೇಶಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೊಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮೂಲದ 
ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ವಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ಕಾವ್ಯದ ಕಾವ್ಯಮಯ 
ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಿರಬದ್ಧ ಛಂದೋ 
ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದವು ಮೂಲದ ಕವನದ ಗತಿಗೆ ಬದಲು ಬೇರೊಂದು 
ಮೂಸೆಯನ್ನು ತರುವದಲ್ಲದೆ ಈ ಬಗೆಯ ಒಡಲಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಾಟದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ 
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ಇನ್ನೊ ದೇ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ದೆ. ಕಾವ್ಯದ ಲಯಬಂಧವು ಅಷ್ಟೂ ೦ದು ಸಮರ್ಥವೂ 
ಸುಸ್ಪಷ್ಟವೂ ಸೃಜನಶೀಲವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಣಿಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಒತ ತಡದ 
ಕಾವ್ಯಮಯ ಗದ್ಯದ ಶಬ್ದನರಣಿಯು ಮೂಲದ ಕಾವ್ಯಶಯ್ಯೆಯ ಸತ್ವವನ್ನು ಅಷ್ಟೂ ೦ದು 
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಹ ಎರಕ. ಹೊಯ್ಯುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ಜಾಂ ಕನಿಷ್ಟ ತಳಭ 'ಭಾಯೆಯನ್ನು 

ಕೊಡಬಹುದು. ಭಾ ಳಾಸ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಅದರ ಆಭಾಸ. ಅದೇ ಅಥವಾ ಅಂತಹದೇ ಸತ್ವ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇಮೂಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಂದಿಗೂ ಇರಲಾರದು. ಆದರೆ 
ಅಂತಹದೇ ಸೂಚನಯ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಹಾಧ್ವನಿ ಇರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಠಾಕೂರರು 

ಇಂಗ್ಲೀಷನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಾಗ :- 

"1100. 50(05( 0೩/7107 11 1117೮ ೦೪೫೧ 00178 ೩೧೮ (00 0೩1165! 

(13)/ 50೫೮7೦ 501 17 171)/7120 70105. '17715 10) 561-500೩7೩10 

145 1800 000)/ 10 1710. 770 8೮೩! 7೩೭೦೩೧1 08 1000 ೩೧6 17೮ 

11೩5 ೦%೮[5[[೩೮ 110 510)/. 111! (7೮ 117೮ 01 (00 ೩೧೮ 710 ೩ 

1೮ ೩17 15 110[೩/1, ೩70 ೩! 2805 [855 ೪/11 1೧೮ 1101718 ೩೧6 

50681718 0೦1 11106 ೩೧೮ 170.” 

""ನಿನ್ನೊಳಗೇ ನೀನು ಒಂದು ಅಡ್ಡ ತಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಿ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ 

ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶತಸಹಸ್ರ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಿ. ನಿನ್ನ ಈ ಆತ್ಮವಿಯೋಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ 
ಮೈವೆತ್ತಿ ದೆ. ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಈ ಮಹಾಪ್ರದರ್ಶನ ಆಕಾಶವನ್ನೆ ಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಪಸರಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನ 

ನನ್ನ ರಾಗಾಲಾಪದಿಂದ ವಾತಾವರಣವೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಅಡಗುವ 

ಹುಡುಕುವ ಕಣ್ಣಮುಚ್ಚಾಲೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯುಗಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿವೆ.'' 

ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೋಗಸಾದ ನವಿರಾದ ಶಬ್ದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪವಣಿಸಿದ ಕಾವ್ಯಮಯ 
ಗದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಟಾಗೋರರು ನಾಜೂಕಾದ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕರಕುಶಲ ಕಲಾವಿದಃ ಮುಕ್ತ ಛಂದಿಸ್ಸಿನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಲೇಖಕರಂತೆ 

ವಿಟಮನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಹೀಗಿಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಣತ ಶೋಭೆಯಿಂದ 

ಮಾಟದಿಂದ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಜೂಕಿನಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. . ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ 

ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನೂ ನೆರವೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲ. ತಾನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ 

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಬುತ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಕಾವ್ಯದ ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 

ಹೊಸದೊಂದು ಕಾವ್ಯಗತಿಯ ತತ್ವವನ್ನು ತರುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಉದ್ದೇಶ 

ವಿರುವದೇ ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಸೋಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆಯೆಂದೇ ನಂಬಬೇಕು. ಅವರ 

ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಗದ್ಯವನ್ನು ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಮೂಲದ 

ಕಾವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು 

ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದುಗನನ್ನೂ 

ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಏನೊ ಅಂಶ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಬಂದಿರದೇ, ಆದರೆ ಈ 
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ಉದ್ಗಾತೃವಿನ ತಾಯ್ನುಡಿಯೊಳಗಿನ ಇಂದ್ರಜಾಲದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದವನ 

ಕಿವಿಯನ್ನು ಮನ್ಸಸನ್ನೂ ಎಂದಿಗೂ ತಣಿಸಲಾರದು. ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಖಚಿತತೆ 

ಮತ್ತು ನಚಾರದ ಪರಿಸ್ಟು ಟತೆ ಬಹಳಸಲ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಮನ 

ನಂಬುವಂತಹುದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಾ 

ವೈಚಾರಿಕ ಪರಿಮಿತಿಗಳೂ ಅವರ ನಾದ ಮಾಧುರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಳ್ಳ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಬರುವ 

ಸೂಚನೆಗಳ ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ನುಂಗಿ ಮುಳುಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. 

ಅವು ಅನ್ನುವದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹೇಳುವದು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಅದನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಆತ್ಮವು 

ಅನಂತತೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಲುವಳಿಯನ್ನು 

ಕಡಿಮೆಯ ಬೆಲೆಯದಾಗಿ ಎಣಿಸುತ್ತದೆ. ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಯುಗವು 

ನೇರವೇರಿಸಬೇಕಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಛಂದೋಲಯದ ಅತಿ ಮಿಗಿಲಾದ 

ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಾದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದ ಇಡಿಯ ರೂಪವನ್ನೇ ಒಡೆಯದೆ ಮುರಿಯದೆ 

ಕಾವ್ಯ ಪದ್ದತಿಯ ಹೊಸದೊಂದು ವಿನಿಯೋಗದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 

ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಾಯ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಗೋರರ ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗಳು. ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ. 

ಇದನ್ನೆ ಟಾಗೋರರ ಇತರ ಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಲು ಬರುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಂದರೂ ಇದೇ 

ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಯಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದೂ 

ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಮಹಾ ವೈಣಿಕನು ಕಾವ್ಯಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. 

ವ್ವಿಟಮನನ ಗುರಿಯು ಮನಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಾನೇ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ 

ಕಾವ್ಯದ ಇಡಿಯ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಿರಿದಾದ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು 

ಮಾಡುವದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವದಾದರೆ ಅದು 

ಕಾವ್ಯವಿಚಾರದ ಮ್ ದೈತ್ಯನೇ ಸರಿ. ತನ್ನ ಶಬ್ದಸರಣಿ ಪದಪವಣಿಕೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ ರ ಈ ಆಂಗಸಾಧಕನೇ ಸರಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಶ್ರ 

ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಸಜ ಪ್ರಾ 
ಪ್ರಾಣವಾಯು-ಪ್ರವಾದಿಯೇ ಸರಿ. ತನ್ನ ವಸ್ತು ವಿಷಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನದ 

ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಲಿಯ ಕಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಾಗೂ ಎಶ್ವವ್ಯಾ ಪಕತ್ವದ ಒಮ್ಮೆಲೆ 

ಒಟ್ಟಾದ ಘನತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಬ್ ಎಯ್ ಮಹತ್ತಮರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು. 
ಹೋಮರನ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ ಧ್ವನಿ ಅವನದೇ ಈ ಜರೆ 
ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ಕಶ, ಕಡಿಮೆ ಉನ್ನತ ರಸದೃಷ್ಟಿಯ ವಾಣಿಯು ಹೇಗೇ ಇರಲಿ. ಅಪರಿಮಿತ 
ಅಮರಗಾಹುಕ ( ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಜೀವಿ)ಯ ತುತ್ತು ಈ ವಿಶಾಲ ಉರಸ್ಕ ದೈತ್ಯ ್ಯ (ಟೈಟನ್) 
ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಭೌಮವಾದ ಮೂತತ್ವಕ್ಕೆ 'ಹತ್ತಿರವಾದ 
ಸಾ ಸತ್ತ ಮಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇವನು ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು "ಮಾತನ್ನು ತೀರ 
ಸಾಧಾರಣ ತೀರ ಗದ್ಯ ಛಂದದ ಮಾತನ್ನೂ ಏನೋ ಮಹತ್ವದ ನಾದವನ್ನು ಮೊಳಗಿಸುತ್ತದೆ. 
ಇವನ ತೀರ ಬೋಳು ಬೋಳಾದ ತೀರ ಜಡ ಬರತ ಔ ವಾಕ್ಯಾ ಂಶಗಳಿಗೂ ಒಂದು 
ಕಸುವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ತೀರ ಸೊರಗಾದ ಸ ಸಪ್ಪಗಾದ ತೀರ ಭೌತಿಕ ಸುಸಿಸಾ್ ಸಂಗತಿಗಳ 
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ಮೇಲೂ ದಿವ್ಯತೆಯ ಬನೋಗ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇವನಲ್ಲಿ 
ನೇರವಾದ ನುಡಿಯ ಹೋಮರೀಯ ಸಾಮರ್ಥವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಮಹಾಸಾಗರದ 
ನಿರ್ಷೋಷದ ಉಕ್ಕೂ ಇದೆ. : ಆದರೆ ಇದು ಎಂದು ಮಹಾಖಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 
ಅಟ್ಲಾಂಟಕಡ ಉಬ್ಬರ' ಅಬ್ಬರ ಹೊರತು ಗ್ರೀಸರ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಏಷಿಯನ 
ಕಡಲಿನ ಮಾಯಾ ಚರ್ಮರದ ಮರಳು ಮಜ್ಜನವಲ್ಲ. ಇವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವದು 
ಅಸ್ಪಲಿತವಾದ ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಉದಾತ್ರತೆ. ಇವು ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಅದರ 
ಡೋಷಗಳರಿದ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಇವು "ಹೋಮರ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ. ಪರಮ 
ಗುಣಗಳು ಇವುಗಳ ಜತೆಗೆ ಡೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ 
ಮತ್ತು ಒಂದು ದೇವ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ನಡೆ ಇವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 
ವ್ವಿಟಮನನ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ದಳ ಬಳಕೆಯ ಅವನ ಬಗೆಗಳ ಎರುದ್ಧ ಎತ್ತಲಾಗುವ ಎಲ್ಲ 
ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿಯೂ ಅವನು ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ. "ದರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಏನೆಂದರೆ ಅವನ ಅದ್ವಿತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಡದ್ದು ಅವನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ 
ಬಗೆಯ ಸತ್ವಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ನಿಯಮವಾಗಬಲ್ಲದೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಅವನಲ್ಲಿ. ನಾವು 
ಹಣಿಬಹುದಾದ ಆದರೆ ತೀರ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತೂಗಿ ನೋಡಲಾರದ ದೋಷಗಳು ಅವನ 
ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ' ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ ವೈಶಾಲ್ಯವು ಉಳಿಸಲು ಇಲ್ಲದಾಗ ಮರಣಾಂತಕ 
ವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವ? ಒಬ್ಬ ಅರ್ಜುನನು ಬಾಣಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗದವರೆಗೆ ಮಟ್ಟಲು 
ಸೋಫಿನ ಕಟ್ಟ ಜ್ ಆದರೆ ಇತರರು ಅಮೃತಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು 

ಲೇಸು. ಆವಾ ತಮ್ಮ ಈ ಉನ್ನತ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಿಲುಕಲು ಪಚ್ಚೆಮಾಣಿಕಗಳ 
ನಿಚ್ಚಣೀಯನ್ನು ಸಂಗೀತದಿಂದಲೇ ಕಲ್ಪಿನಿಕೊಳ್ಳುವದು ಲೇಸು. ವ್ಯಕ್ತಿ- ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು 
ಇಶಮು ಮನೋವೃತ್ತಿ ಇವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಲ್ಲವು. ಆದರೆ ಅಂಥ 
ಪವಾಡವನ್ನು ಇಇಡು ಘಾಯ್ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಮಾಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು 

ಯೌಮಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ವಿಟ್ಠನನ ಕವಿತೆಯು - ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದರೆ, ಕೇವಲ ಹೆಪ್ಪು 

ಹಾಕಿದ ಗದ್ಯವಲ್ಲ ಅವನ ಅನೇಕಾನೇಕ. ಪಂಕ್ತಿಗಳು ಗದ್ಯದ ಲಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ 
ಏಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವು ಗದ್ಯಾರ್ಕವಲ್ಲ. ಅದರ ಗತಿಯ ವಾತವನ್ನು ತೀವ್ರಗೋಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ 

ಸತತವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದುವೆ ಗದ್ಯದಿಂದ ವಿಟ್ಠನ್ ಪದ್ಯವನ್ನು 

ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗದ್ಯದ ಎದ್ದು ಕಾಣುದ ತಾಲಬದ್ಧತೆಯ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ 

ವಾದದ ಶಿಥಿಲಎರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ತಾಲದ ಬಡಿತ ನಿಜವಾದ 

ಬಡಿತವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಅದೊಂದು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಗಲಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಲ ಹಲವು 

ಒಟ್ಟುಗಳ ಸಹತುಕಡಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಸಂದಣಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯ ಮತ್ತು 

ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಯಾವುದೇ ರಚನಾತ್ಮಕ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೂ ;: ಇದು ಕಾವ್ಯಗತಿಯ 

ಸತ್ವವನ್ನು ಓಜಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 

ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತಳಿಗಳನ್ನು ಕಾಣುವೆವು .-ಈ ಪ್ರಭೇದವು ತುಸು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿದ್ದರೂ 
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ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು-ಈ ಶ್ರೇಣಿಕ್ರಮವು ಬಹಳ ಉದ್ಬೋಧಕವು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಗದ್ಯದ 

ಗತಿಯಿಂದ ಬರೆ ಬೇರೆಯಾದ ತಿಯು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗದ್ಯದ 

ಗತ್ತಿನ ನೆನಪು ತುಂಬಿದ್ದು. ಪ್ರಥಮ ದೋಷವೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯು ಕೆಲಸಲ 

ನಿರಾಸೆಗೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ ಅಥವಾ ಅನಿರುದ್ಧ ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಕಾವ್ಯೋತ್ಸಾ ಹದ ವಾದವನ್ನು ಎಳೆದು 

ಟೀಕಿಸಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ, ಗದ್ಯದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳುತ್ತ ದೆ. 

ಹಟಯೋಗಿಯೊಬ್ಬ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ಗೆದ್ದು 
""ಆಕಾಶಯಾನ'' ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಎಂಬಂತೆ; ಆದರೆ ಈ 

ಯಾನ ನೆಲಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೇ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ. ಆದರಿಂದ ಆತ ಮರಳಿ ಭೂತಾಯಿಯ ತೊಡೆಗೆ 

ಡಬ್ರೆಂದು ತಂದು ಇಳಿಸುವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದಿರು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. 

ಗದ್ಯದ ನೆಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ತೇಲಾಡುವಂತೆ ಈ ಗತಿಯು. ಕೆಲಸಲ ಪಾದ ಹೊಸೆದು 

ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೆಲಮುಟ್ಟ ಧೂಳದ್ದ ಮೇಲೊದೆತದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ 

ಈ ಶೈಲಿಯ ಕಾವ್ಯಮಯ ಪದಪವಣಿಕೆಯೂ, ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯೂ ಒಂದೇ ಪಾತಳಿಗೆ 

ಬೀಳುವವು. ವಿಟ್ಟನನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃತಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ: ಅವನು ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಭಾವದ 

ವೈಶಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಂಥ ಉಕ್ಕುರುಳುಗಳಿಂದ ತೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. 

ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಇದೇ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಭಾರದಿಂದ 

ಕುಸಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಡಿಯ ಕೃತಿಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತ ದೋಲಿನಡೆಯ ಉಭಯ ಗತಿಯ 

ಕಾಲೆಳೆತದ ಕ್ಷೇಶಮಯ ಪರಿಣಾಮವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉದಾತ್ತವಾದ ಒಂದು 

ಪಾತಳಿಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆತ ಬಹಳ ಮಟ್ಟ ಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸಾದಾ ಸರಳವಾದ 

ಅಥವಾ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗುರುತ್ವಭಾರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಗದ್ಯದಿರವನ್ನು ಅದು ಕಣ್ಮರೆ 

ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾವ್ಯಮಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನೂ 
ಗತಿಯ ಉದಾತ್ತತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಯು ಕಾವ್ಯದ ಗುರುವೃತ್ತ 

ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾಧನೋಪಕರಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು 

ಅದರ ಅತಿ ಮಿಗಿಲಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗದ್ಯದ ಗುರುತ್ವದ 

ನಂಟಾಗಲಿ ನೆನಪಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಎಟ್ಟನ ಸಾಧಿಸುವ ಕವನಗಳೂ 

ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳೂ ಕಾವ್ಯಭಾಗಗಳೂ ತೋರುತ್ತವೆ. ಇವು ಇನ್ನಾವುದೆ ಹಿಂದಾದ ಛಂದೋಮಯ 

ಶಬ್ದ ವೈಖರಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಿದ್ಧಿಯಷ್ಟೇ ಗದ್ಯದ ಗತ್ತನ್ನು ಮೀರಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 

ಎಟ್ಟನನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತರಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು 

ಕೊಳ್ಳುವದೇನೆಂದರೆ ಅರಿತೋ ಅರಿಯದೆಯೋ ಅವು ನಿಲುಕುವ ಒಂದೇ ಗುಹ್ಯತತ್ವಕ್ಕೆ 

ಬಂದು ನಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಗ್ರೀಕ ಮೇಳಗಾನ ಉತ್ಸಾಹದ ಉದ್ಗಾಥೆಯ 
ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಸಾರಭೂತ ತತ್ವ. ಅದನ್ನು ಪಾತ್ರದ ಬಲಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಲ್ಲದ ಭಾಷೆಯ 
ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅರ್ನೋಲ್ಡ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂಥ 
ಪರಿಷ್ಕರಣವನ್ನು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಹಲಕೆಲವು ಸುಂದರ 
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ಕಾವ್ಯಭಾಗಗಳಿದ್ದರೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಆತ ಇಂಥ ಒಂದು 
ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರೆಯುವಾಗ :- 

01 (7೮ (0೦ ೫೩೩! ೦ 08 ೧೦೯ ೧೮ 

(ಅವಳ ದೈವದ ಆ ಅತಿ ವಿಶಾಲ ಗೋಲ) 

ಅತ ಪಡಿಮೂಡಿಸುವದು ಇದೇ ಮೇಳ ಗೀತದ ಗತ್ತು ವಿಟ್ಟನನ ""ಸೀ ಡ್ರಿಫ್ಟ್'' 
ದಲ್ಲಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಕವನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಅಂತತ। ಅಥವಾ 
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆದಿವೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಪದ್ಯಗಳ 
ಉದ್ದರೇಖಾತಂತಿಯಂಥ ಮತ್ತುಮಾತ್ರಾ ಬದ್ಧ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ : 

0೬ 08 07೮ ೦7೩61೮ ೮7601051) ಕ 
0೬ 08 07೮ 71008178-01/0'5 (170೩(,(70 17051081 50010, 

೦ 01 71170-170710 71671811, 

(ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದೇ ತೂಗುವ ತೊಟ್ಟಿಲಿನೊಳಗಿಂದ, ಅಣಕಿಸುವ ಹಕ್ಕಿಯ 

ಕೊರಳೊಳಗಿಂದ, ಸಂಗೀತದ ಲುಳಿ ನವಮಾಸದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೊಳಗಿಂದ) 

-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರೆ ಒಂದು ಪಾದಬೇಕು ಅದನ್ನು ಷಟ್ಪದಿ ಆಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ 

ಅಥವಾ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾವ್ಯಭಾಗದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪಲ್ಲಟಸಿದ ಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. 

(೪೫೮೯ (70೮ 00೩೯5೮ 588178 ೦8 (76 50೩, 

ರ 1111೧8 1071 0೧೮೦೯ 10 ೮೯ 0)/ 68%, 

1 58%, 1 ೧೦೩೯೮ ೩! 11110771215 17೮ 7೦17೩1೧178 ೦೧೦, 070 ೧೦- -016ೆ, 

10 501118/)/ 80೦5! 17077 ಗಿ130೩178, 

(ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಗರ ತೆರೆಮೊರೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗುಲಾಬಿನ 

ಕಂಟೆಯಿಂದ ಬ್ರಾಮರ ಕಂಟಿಗೆ ಸುಳಿಯುತ್ತ ನಾ ಕಂಡೆ ನಾ ಕೇಳಿದೆ, ತಡೆತಡೆದು 

ಅಟ್ಟಿದೊಂದು ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿ. ಏಕಾಕಿಯಾದ ಅತಿಥಿ, ಅಲಬಾಮಾದಿಂದ) 

ಇಲ್ಲಿ ಸೊಫೊಕ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಈಶಿಲಿನ್ನ ಮೇಳಗೀತವನ್ನೇ ಆಲಿಸಿದಂತೆ 
ಆಲಯಗತಿಯ ಆಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ""ಕೊಲಂಬಸ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆ ಉದಾತ್ತ 

ಕಾವ್ಯದ ಆರಂಭದ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾದ ""ಅಯಂಬಿಕ'' ಮಾತ್ರಾಗಣದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದ 

ಒತ್ತು ಸಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಗತಿ ಮೇಳಗೀತದ್ದು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಮುಕ್ತದಂಥ 

ದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸಲ ಇದೆ. ಮಾತ್ರಾಘಾತದ ಮತ್ತು ಓಟದ ಗತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. 

ಅಂಥ ಒಂದು ಕವನವನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯದ್ದು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ 

ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಟಾಗೋರರು ಈಚೆಗೆ ಬಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮುಕ್ತಛಂದ ರಚಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಇದು ಅವರ ನಿಯಮಿತ ವೃತ್ತಬದ್ಧ 

ಕವನದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಾದಮಧುರವಾಗಿದೆ. ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ 

ಮಹಾಸಂಗೀತಗಾರನು ಬರೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಹಾಗೆ ಇಂಪಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. 

ಮತ್ತು ಅವರ ಈ ಮುಕ್ತಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಮೇಳಗೀತದ ಮತ್ತು ಆವೇಶದ 
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ಉನ್ಭಕ ಗೀತೆಯ ಉದ್ಗಾರದ ಗತಿಯತತ್ವವಿದ್ದೇ ಇದೆ... ಅಂದಾಗ, ಮುಕ್ತಕಾವ್ಯದ 

ಲಯಗತಿಯ ಉಕ್ಕಂದದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟವೆಂದರೆ ಇದೇ 

ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪ-ಆಕಾರ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲದೆ, ಅಮರ 

ಕಾವ್ಯತತ್ವವನ್ನು ಸಾರತಃ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇದರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ, 

ಈ ಲಯಬದ್ಧ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಗಾತ್ರ ಪರಿಮಾಣದ 

ತಾಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊರತೆಯುಳ್ಳ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವೀಕೃತ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿಯ 

ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಸಾಧ್ಯವೊ 

ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸಂಶಯಾಸ್ಟದವೇ ಆಗಿದೆ. 

ಈ ರೂಪ-ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಮಿತಿಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಶ್ರೀ ಕರಯಿುನ್ಸ್ 

ಮಹಾಶಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ಪೆಂಟರರ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದೆರಡು 

ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗಬಹುದು. ಕಾರ್ಪೆಂಟರರ ಕಾವ್ಯಪ್ರತಿಭೆ ಉನ್ನತ 

ಶ್ರೇಣಿಯದು. ವಿಟ್ಠನನಂತೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ತತ್ವದ ಪ್ರವಾದಿಯು, 
ಆದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳವನು. ಆದರೆ 

ಅವನಂತೆಯೇ ತನ್ನ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ವೃತ್ತಬದ್ಧ ಕಾವ್ಯದ 

ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡುವದು ಇವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಿತು. ಇವರೀರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ, ಕವಿ 

ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕರು ಮೇಲುಗೈಯಾಗಿ ಆಳುತ್ತಾರೆ; 

ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮಹಾಸಾಗರದ ಆಚೆಯ ದಂಡೆಯ ಆ 

ಮಹಾಕವಿವಾಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದೊರಗು ಮತ್ತು ಹಿರಿದು ಇವನ ಕಾವ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು 

ಸಾಮರಸ್ಕವುಳ್ಳ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲ ಪೂರ್ಣತ್ವವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಶಕ್ತಿಯ ವೈಪುಲ್ಯ 

ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಇದೆ ರೂಪ-ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರವು ಹಿರಿದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿಯೂ ಹಿರಿದು ಮತ್ತು 

ತೃಪ್ತಿಕರ. ಈ ವಿಚಾರದ ರೂಪದಂತೆ ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಉದಾತ್ತ ಮತ್ತು 

ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಆದರೆ ಕಾವ್ಯೋತ್ಸಾಹದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲಯಗಾರಿಕೆಯ ಎತ್ತುಗಡೆಯು 

ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಉದ್ಧರಣ ಇದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೂ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಕಾವ್ಯತ್ವದ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು 

ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಪದಸರಣಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ವಾಗ್ಭೋರಣೆಯ 

ಪ್ರವಾಹವು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಾರದ್ದು. ನಡುನಡುವೆ ಮೇಳಗೀತದ ತಿರುವು ಮತ್ತು 
ಗತಿಗಳುಳ್ಳದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಗತಿಯು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಕಟ ಕಾವ್ಯಮಯವಾದ 
ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾವ್ಯಾಂಶವನ್ನು 

ಉದಾಹರಿಸುವುದಾದರೆ :- 

']'!00- 111 170 10107 ೦1 70081101, 17 030 ೫೦೧6 ೦೯ ೫7೮೮6೦೧) 70 
1078೮೯ 1117111006, 51476178 ೦೧ ೩ 1010 7೮೫: 17 108107 ೫0೦೪೮ (76 610065, 

1170171 0010%/ 110008, ]/0( 10 ೩11 ೪/೧೦ [೩55 1710 10೩! 7೮8100 
7705! 010೩1) ೪151010-00 17೮ 81677೩1 ೩೧೦೩೧೦೮. 
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""ಸ್ವಾತಂತ್ರ 8 ಜೀವಿಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮತೆಯ ಒಂದು ಸೀಮೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 

ಇತಿಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಬ ಸಾಣಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಬಟ 
ನಿಂತಿದೆ. ಕೆಳಗಿಂದ ಅದು ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಸೀಮೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ 
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತಿ ನಿಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರುವ ಆ ಅನಾದ್ಯನಂತನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು”, 

ವಿಟ್ಟನ್ ಇದನ್ನು ಐದು ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ 
ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟ "ಮತ್ತು ಜೋರಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯದ 
ಉಸಿರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಏಳುವುದು ಬೀಳುವುದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತ್ತು ಉತ್ಕಟ ಉದ್ದ ಗಳಲ್ಲಿ, 
ಹಾಗೆ ಅಚ್ಚು "ಹಾಕಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೇಳಗೀತದ ಚ ತ್ 
ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಕೊನೆಕೊನೆಯ ಮೊದಲು ಅರೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಸು 
ಎಡವಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಮಿಕ್ಕರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು 
ಹಿರಿದಾದ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಎರಡು ತಿರುವು ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಮೇಳಗೀತದ್ದೇ ಚಲನೆ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರ ಒಟ್ಟೂ ಪರಿಣಾಮ ಗದ್ಯದ ಲಯವೆಂದು 

ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಸಂವೇದನೆ. 

ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾವ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 

ಕಾರ್ಪೆಂಟರನ ಪದಗತಿಯು ತನ್ನ ಸಮಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಗಿದೆ. 

ಗದ್ಯದಾಟಿಯಿಂದ ತುಸುವೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತ 

ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಕ್ಕನೆ ಮೇಳಗೀತದ ಚಲನೆಗತಿಗೆ ಏರುತ್ತಾನೆ. 

5 ೫0೦೧ ೦೧೮ ೦೧೮೧5 ೩ 00೦೯ ೩1೦೯ 1008 ೦೦೧77೮1700! 10 (70 

10050- 

$0 ೦೬೬ ೦8 ೫೦೯ ೦೪೫/7 [180೧5 ೩೧೦. 7ಟ/7೦505 ೮೩೦೩/1೧ ॥,- 

(ಅನಂತರ ಪೂರ್ತಿ ಮೇಳಗೀತದ. ಎತ್ತುಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ.) 

(0೬ ೦8 17೮ 77187) 711770[-117100 0128170075 0೦8 5018 

(. 81೩70 (770080 100) 00, 0 ಲಿ. ೧೦೪/ '6£೦೩೧/!) 

171 ೪/೧1011 30೦೬ 1೩೪೮ 0111010 5007! ೫7೦೯ 1110, 

-(ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಬಂದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಂತರ ಕದವನ್ನು ಇಕ್ಕಿದಂತೆ ಇ ನಿಮ್ಮದೆ 

ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದು - 

ಆತ್ಮದ ಸಾಲುಗನ್ನ ಡಿಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಭವ್ಯ ಬೆಡಗಿನದಾದರೂ, 

ಓ; ಅದೆಷ್ಟು ಕಾವ್ಯ ನೀರಸ; ನೀನು ಈ ತನಕ ಬಾಳು ಕಳೆದ ಆ ಕೊಠಡಿಗಳೊಳಗಿಂದ 

ಹೊರಗೆ - 

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾ ಪಂಕ್ತಿಯು ಕಂಸದೊಳಗಿನ ಉಪವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ, 

ಅದೊಂದು ಮೇಳ ಗೀತಕಾವ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜಾಡು ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ವೈಭವಶಾಲಿಯಾಗಿ 

ಚಿಂತಿಸಿ, ಪ್ರತಿಮೆಗೊಳಿಸಿ, ನಾದ ಮಧುರವಾಗಿ ಪೋಣಿಸಿದ್ದು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಶಬ್ದಗಳು 
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ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಗದ್ಯದ ಪಾತಳಿಗೆ ಕಡಿದಾಗಿ ಇಳಿದಂತೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬದ್ಧ ಗದ್ಯದ ನಾದಮಾಧುರ್ಯದಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏಳುವ ಎರಡು ಶೃಂಗಗಳಿವೆ. 

ಆದರೆ ಅವು ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಪದಪ್ರಯೋಗದ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಂಥ ಒಂದು 

ಉದಾತ್ತತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿರುವಿನಿಂದ. ಇವನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಪೆಂಟರನಲ್ಲಿ 

ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ಏರಿಳಿತಗಳು ಈ ರೂಪಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡವು. 

ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವತಃ ಅವು ಸತತ ಪರಿಣತಿಯತ್ತ ಸಾಗಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಒಂದು 

ನಿತ್ಯ ಪತನವೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬಾಧ್ಯತೆ 

ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಲೋಪ ತರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ 

ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಗೆಯ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತತೆ ಅಥವಾ 

ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವು ತೀರ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎಳುತ್ತವೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ 

ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಕಾಲು 

ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿದಾದ ಸಾಮರ್ಥದ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅವತರಣಗಳ 

ಈ ಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ 

ಓದುಗರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವದು ಆಧುನಿಕ ಕವಿಯ ಒಂದು 

ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ನಷ್ಟವನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣತೆಯ 

ಶೋಧದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಟುರತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಗಿಲಾದ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗಿತ್ತಲಾಗಿ 

ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯದ ಪಂಗ್ಮಿಗಳು ಬಾಳಿನ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 

ಮತ್ತು ಹೀಗೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಬಹುದು. ಬಾಳು ಇದೇ ಮಾದರಿಯದಿರುತ್ತದೆ. 

ವಿಚಾರವೇ ಈ ಮಾದರಿಯದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದ ಲಯಬಂಧವು ಅದನ್ನು 

ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಲೆಯು ಈ 

ಮಾದರಿಯದಲ್ಲ ಬಾಳು ಕೊಡಬಹುದಾದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾತ್ತ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು 

ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕಾರವಾದ ಪರಿಣತಿ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಣಗುವದೇ ಕಲೆಯ 

ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಕಾವ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ 

ಉತ್ಕಟತೆಗಳತ್ತ ಹಾರಿ ಏರುವದು. ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ವಿರುವತನಕವೂ ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರವೇ ರಕ್ಕೆ 

ಬೀಸುತ್ತ ಹಾಗೂ ಹಾರಾಡುತ್ತ ಇವುವದು. ಯಾವ ಕಾವ್ಯ ರೂಪ-ಪ್ರಕಾರವು ಸ್ವಚ್ಛಂದ 

ಮುಕ್ತತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಲೋಪಕ್ಕೂ ಶಿಥಿಲತೆ ಎದೆಗೊಡುವದೋ 

ಅದು ಅದರ ಇತರ ಗುಣಗಳೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಏನೇ ಇರಲಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಜೋಲು 

ಬೀಳು ಅಥವಾ ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿಯಾದ ಕೆಳಮೊಗವಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಯು. 

ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯಬಹುದು ಆದರೂ 
ಅದು ನನಗೆ ನಿಜವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ಮಾದರಿಯ ಕವಿತೆಯು ಕವಿಯ ವಾಣಿಗೆ 
ಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೆಂಟರರಲ್ಲಿ ಆಶಯದ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ, ವೈಚಾರಿಕದರ್ಶನವಿದೆ. ಪ್ರತಿಮೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳಿವೆ. ಇದು ಹೀಗಿರುವದು 
ತೀರ ವಿರಳ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ 
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ಶ್ರೇಣಿಯವರೆಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಭೋಗಿಸಿದ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲವೆ ಅವರಿಗೂ 
ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಅವನು ಹಾಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಲ್ಲವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 
ಅವನ ಕಾವ್ಯದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ರೂಪ ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರಕಾರ. ಈ ಪ್ರಕಾರವು ಕೆಳ ತರಗತಿಯ 
ರಚನ ಯೋಗ್ಯವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಿರಿದಾದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರ ಯತ್ನಕ್ಕೆ 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಗ್ಗುವಂತಹದಲ್ಲ. ಎಟ್ಟನನೂ ಅವನ ಸತ್ವಚೈತನ್ಯವೆಷ್ಟೆ ಸ್ಟೇ ಇರಲಿ ಇದೇ ಟು 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮಹತ್ವವು ಕೃತಿಗಳೂ ತಸ್ ಇಲ್ಲವೆ ಕೂಡಲೆ 
ಮನ ನಂಬುವದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಕ್ಕರೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು 
ವಶೀಕರಿಸಿ, ಪ್ರಶಾಂತವಾದರೂ ಚತ ತಂದಗೊಳ್ಳುವ ಜ್ ಪ್ರಭುತ್ವ ದಲ್ಲಿ 
ಸ್ವಾಮಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಕಾವ್ಯಮಯ ನಾದಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ಮಹತ್ತಮ. ಕವಿಪತಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ. 
ಆಗ 'ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾದುವಿನಂಥ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವು ಜೆವರ ಪವಾಡ ರೂಪದ ಏನೋ ಒಂದು 
ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿಶೆ ಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ನಿಲುಕದ 'ಸತ್ವದ ವಿಜಯ. ಆದರೆ ಈ ಬೇರೆಯ ಗರಿಗೆ 

ಆ ಮುದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂದ್ರವಾದ ಸಾರವತ್ತಾದ ಗದ್ಯವು 
ಮಾಡಬಹುದಾದುದಕ್ಕಿಂತ ತುಸು ಮಿಗಿಲಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 
ಕಾವ್ಯದ ಈ ಮೂರು ಉತ್ಕಟತೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಆಶಯಗಳ ಉತ್ಕಟತೆ 

ಇರಬಹುದು. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ಕಟತೆಯೂ ಇರಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಕಾವ್ಯದ ಆದಿಯ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದ ಲಯದ ಉತ್ಕಟತೆಯು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ತೆಳುವಾಗಿ ತರುವದು. ಇದು 
ಮೇಳಗೀತದ ಗತಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗುವದೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. 
ಈ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವದರಿಂದ ಉಳಿದೆರಡು ಉತ್ಕಟತೆಗಳೂ ಕೆಡುವವು. ಕವಿಯೇ 
ತನ್ನ ಗತಿಯ 'ಹಕಕಿಗೆ ಅವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವತ್ತ ಬರಸಹುತಿತು: ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ 

ಹೊಸ ಯುಗದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿಗೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮ ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾರವನ್ನು 

ಉಪಯೋಗಿಸುವವರು, ತಪ್ಪುದಾರಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾ ರೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು 

ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ದೆ. ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವೇನೆಂದರೆ 

ವ್ವಿಟ್ಟನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ರೂಪ 

ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಯುಗವು 

ತನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ 
ಉತ್ಕಟವಾದ ಕಾವ್ಯ ಲಯದ ತತ್ವದೊಳಗೆ ಹೊಸ ಶೋಧಗಳಿಂದ ಈಚಿನ ಅಥವಾ 
ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳು, ಕವಿಕುಲಗುರುಗಳು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೂ 

ಕೆಲವೊಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಾವು ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ 

ಹೊಸ ಯುಗವು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದೆ. ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕ ಬೇರ್ಪಾಟಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ 

ನಿರ್ಮಿತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿಕಿ ಅದು ಬರಲಿರುವ ಸತ್ವ ಚೇತನದ ವೈಶಾಲ್ಯ 

ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ: ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬಲ್ಲ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ 

ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಆ ಯುಗವನ್ನು ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸಬಹುದು. 



ಪ್ರಕರಣ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು 

ಈಚಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾವ್ಯ - 2 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯೊಳಗಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರವಾಹವು ಲಯಬದ್ಧ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗುಂಟ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು 
ಪ್ರಭಾವಿಯಾದ ನಿಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವಂತೆ ಅಂಥ ಯಾವುದೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠವೂ 

ವಿಶಿಷ್ಟವೂ ಆದ ತಿರುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಯುಗದ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ 

ಮುಂಚಿನವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಲವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ! ರೆ. ಅವು 

ಯಾವುದೇ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರಮಾಣೀಭೂತವಾದ ರೂಪುರೀತಿಯಿಂದ 

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಯುಗದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಚೇತನವು ತನ್ನ 

ಕಾಲದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲು ಕೊಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾರೂಪ್ಯಗಳಿಂದ 

ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯಾವ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಜೋಡಣೆಯ ಕೊಂಡಿಯೂ ಅವರ ನಡುವೆ 

ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಯುಗವು ಬಹಳೇ ಶಿಥಿಲ ಪ್ರವಾಹಿ ಮತ್ತು 

ಬಹು ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಾನಧರ್ಮವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ 

ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಕವಿಗಳ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೂ ಪೂರ್ವದವರಲ್ಲಿ 

ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಕಾಟುಂಬಿಕ ಸಾರೂಪ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ 

ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಐರ್ಲಂಡದಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬಂದ ಸೆಲ್ಫಿಕ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ 

ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಮಾನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿದ 
ಲೇಖಕರು ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರಬಹುದು. ಆ 

ಕಾಲದ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತತವಾದ ಎಡೆಬಿಡದ ಅಂಶವು ತಾಳಿ ಉಳಿಯಲೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ 

ಪಜಜವಾ್ ಹೆಣ ಗಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ: ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ದೀಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು 
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು. ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ಣವಾದ "ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ತನಗೆ 
ಸಮರ್ಪಕವೂ, ಪರ್ಯಾಪ್ತವೂ ಆದ ರೂಪ-ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಲಯಬಂಧವನ್ನು 

ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟ 
ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಭಾರವಿಡಲು ನಾವು ತುಸು 
ತಡೆಯೋಣ. ಇತರ ಮನೋಲಹರಿಗಳ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒತ್ತಾಯದ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು 
ಸಂದಣಿಸುವ ಎವಿಧತೆಯನ್ನು ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯೆಂದು ಬದಿಗೆ ಎಕೋ ಟು ಈ 
ವಿವಿಧತೆಯು ಆ ದೀಷ್ತಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದರ : 
ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯ ನಾಲೆಗಳನ್ನು. ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಶ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ, ತರ. ತರವಾದ ಅಂಶವು 
ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೆಲೆ. ಇಲ್ಲವೆ. ಇಂದಿನ ಕೋಲಾಹಲದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ 
ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಅತ್ಯಂತ `ಮೌಲಿಕವೂ, 
ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯ ೦3 ಫಲಪ್ರದವೂ, ಇನ್ನೂ ಕೃತಿಗೆ 
ಇಳಿಯದಂತಹುದೂ ಆಗಿದ್ದು, 'ಇನ್ನೂ ಬರಬರ ಹಿರಿದಾದ ಕಾವ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ 



179 

ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೃಜನಶೀಲ ಸತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವು ಒಂದು ನಿಚ್ಚಳವಾದ 
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿರುವು. ಹೆಚ್ಚು ಆಳದ, ಪ್ರಾಣಮಯಕ್ಕೂ ಪರವಾದ, ಎಜ್ಞಾನಮಯಕ್ಕೂ 
ಪರವಾದ ದರ್ಶನದತ್ತ ತುಡಿದಾದವು. ಇದುವೆ ಅದರ ಅಂತರ್ತಮ ಮರ್ಮವು. ಈಗ 
ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದ ತಿರುವು ತೋರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ 
ಅದರಂತೆಯೇ ಮಾನವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ್ಕೆ 
ಮತ್ತು ಚಿರಂತನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಾಣ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ 
ಬದುಕು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಏನೂ ಸಡಿಲಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ 
ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಂದುಗಳ ಬಾಹುಳ್ಯವೂ ಬಹುಮುಖ ಶೋಧನೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳ ಎಲ್ಲ 

ಸಂಘರ್ಷ ಕೋಲಾಹಲಗಳೂ ಬಗೆಹರಿದು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಆಲಂಗಿಸುವ 
ತೆರ. ನೋಟದ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಾಗ ಈ ತೆರೆದ ಕಾಣ್ಠೆಯು ತಾಳಿಬಾಳಿ 

ಉಳಿದು ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಸೃಜನವನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ರೂಪಗಳನ್ನೂ ಆಳಬಹುದು. ಈ 

ಅನಂತ ಆತ್ಮ ಶೋಧನೆಯೂ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಶತಮಾನದ ಅಂದೋಲನದ 

ತರ್ಕ ಸಂಗೇತವಾದ ಫಲಿತವು ಅದುವೆ ಮಾನವೀಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿರುವ ಅತಿ 

ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಗವು ಯುಗಮಾನಗಳ ವಿಚಾರ್ಮ 

ಚಿಂತನಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಥೇಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಇನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಮಾನಿಗೆ 

ಏರಿಸುತ್ತ ಅದು ಕಾಲಚಕ್ರದ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿತಾಯದ ಮುಕುಟವೂ ಇನ್ನೊಂದು 
ಹೊಸ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಹಿರಿದಾದ ಸುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ಭಾಟನೆಯೂ ಆಗಬಲ್ಲದು... 

ನಿನ್ನೆಯ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಕವಿಗಳು ಎಟ್ಟನ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಐರಿಶ್ ಕವಿಗಳು 

ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೋರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿತರರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುಣಾಂಶಗಳ 

ತಾರತಮ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಚೇತನ ಸತ್ವ ಮತ್ತು ಬರಹದ ವೈಖರಿಯ ಮುಂಚೂಳಿಯ 

ಬಂಟರು ಕೆಲಸಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಆದರೆ ಉಳಿದ ಸಲ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಮಿಣುಕುಗಳಿಂದ 

ಇಲ್ಲವೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಅಡ್ಡ ಕಿರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗಿ ದೀಪ್ತ ಹೊಂದಿದವರು. ಆ ಬೆಳಕು 

ಅಂಥವರ ಸಮಗ್ರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊನಲಾಗಿ ತುಂಬಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರನ್ನೂ 

ನನ್ನ ಉದ್ದೆ ಶಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರ ಹೆಸರು ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ 

ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿವೆ. ಅವರಸ್ಥಾನವು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳು ತಾಳಿ ಉಳಿದಿರುವವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 

ಈಗಾಗಲೇ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ವರು ಮೆರಿಡಿಥ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಇವರು ಈಚಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ 

ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಇ. ಮತ್ತು ಯೇಟ್ಸ ಐರಿಶ್ ಉದ್ಗಾತೃಗಳಲ್ಲಿ. (ನನ್ನ ಹಲವಷ್ಟು 

ಉದ್ದರಣಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಕರುುನ್ನನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೊಂದೆ ಮೂಲ 

ಆಕರ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಈಗ ಇದ್ದದ್ದು.) ಅವನ್ನು ಆ ಸತ್ವ ಚೇತನವು ಅವರಿಗೆ ತೆಗೆದು 

ತೋರಿದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ 

ಅವರು ಅದರ ಈ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಗಿಲಾದ 
ಭೇದವಿದೆ. ಉಭಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಕವಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ 

ಪರಿಸ್ಫುಟತೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ವೇಳೆ ಅದು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮಾತ್ರ. 
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ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಕೃತಿಗೆ ಭೇದಕವಾದ, ಮೌಲಿಕವಾದ, ಗಹನವಾದ ಧ್ವನಿಯು ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಅವು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವು ಅತಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಇದು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಗುಟ್ಟಿನ ಗುಣ. 

ಕೆಲಸಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ನಿಚ್ಚಳನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆಡುಹುವರು- ಬಹುಶಃ ಅವರು ಸೆಲ್ಫಿಕ 

ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ. ಆದರೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವರು. ಇತರ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವರು. ನೇರವಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು 

ಪರಿಣತವಾದ ರೀತಿಯ ಅನುಸರಣೆಯಿಂದ ದೂರ ಒಯ್ಯುವ ರಸಾತ್ಮಕತೆಯ ಕಲಾನಂದದ 

ಭಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಳ ಒಲವಿನ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವವರು ಇದರ 

ಸುಸಂಗತವಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಇತರ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ 
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾದರೂ ಆ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ 

ಪಾಶದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದರು. ಇನ್ನು ಇವರು ವಿಟ್ಟನನಂತೆ 

ಪರಮ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟರೆ ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಇವರು ವಿಚಾರ 
ಮತ್ತು ಆಂದೋಲನೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ್ತೊಡಕುಗಳೊಂದಿಗೆ 

ನುಗ್ಗಬಲ್ಲರು. ಇವರಿಗೆ-ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಮಾನ 

ಸುಭಗತೆಯುಳ್ಳವು. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲವು. ಸೆಲ್ಫಿಕ ಸತ್ವಚೀತನ, 

ಮಾವೋ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ ಸಂಪ ಗ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಮೌಲಿಕವಾದ 'ಜೀವನೆಲೆಯು 

ಇದೆ. ಆದರಿಂದ ಅವು ಒಂದು ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕವೂ ನಾಜೂಕೂ ಆದ ಬೇರೊಂದು ಹವೆಯ 

ಉಸಿರನ್ನು ಹೀರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೂ ಆದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ 

ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮ 

ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಅವು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಮಯ ಧ್ವನಿಯ 

ಅತಿಭಾರದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಧ್ವನಿಯ ಸ್ವರಗಳು ಈ ಕವಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 

ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನಸ್ಕಂಧರಲ್ಲಿಯೂ, ಅವರ ಸತ್ವದ ಉಕ್ತಿಯ ನೇರವಾದ 

ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ರೂಪಗೊಂಡವು. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ವಟ್ಟನನ ವಿಶಾಲವಾದ 
ಅಧಿಕಾರವಾಗಲಿ, ಅವನ ಕಾವ್ಯಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಭಾವಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅವನು ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಕಾಳಜಿವಹಿಸದಿದ್ದುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. - ಅದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಗುಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ. 
ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನದೇ “ಆದ ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಓ ಉನ್ನತವಾದ 
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ- ವ್ 
ಉತ್ತಮತೆಯೂ ಅವರಲ್ಲಿಯ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳದ! ಲ್ಲ- ಪ್ರಥಮಶ್ರೇಣಿಯ 
ಕವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬನನ್ನೂ ತನ್ನ ಆ ಕಾಲದ ಭವ್ಯ ವೈಭವಶಾಲಿಯಾದ 
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮಾಣಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ. ಮತ್ತು 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಪನ್ನತೆಗಳ *ಜಾಫ್ತಿ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅವು 
ಮುನ್ನಡೆಯಿಸುವರು. ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವರು. ಹಿರಿದಾದ ಹೊಸಸ್ವರಗಳನ್ನು ವಮೀಂಟುವರು. 
ಭೆಎಷ್ಯದ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವರು ಆತಮ ತೆರೆಯುವ ಸುಳುವು 
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ಕಾಣಿಸುವರು. 

ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ನಾಲ್ಯೂ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಅದು ನಿಲುಕುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳ ಆಳದ ಎಳೆಗಳ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಅತಿ 
ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತಿಕೆಯ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ 

ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಮನಗಾಣುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅವರ 
ಎಭಿನ್ನತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟಕ, ಲಯಬದ್ಧ ಗತಿಯ ಒಂದು ನವ್ಯ 

ಉಪಯೋಗ, ಅವರ ಭಾಷೆಯ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಯ್ಯುವ ಒಂದು 

ಆಕಸ್ಥಿಕ ನವೀನತೆಯ ಚಲನೆ, ತಿರುವು, ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ರೀತಿ ಇಲ್ಲವೆ ಭಂಗಿ. ಮತ್ತು ಈ 

ಬೇರ್ಪಾಟನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊ ದೇ ಶಾಂತ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತ ಗುರಿಯು. ಈ ಗುರಿಯು 

ಕಾವ್ಯವಸ್ತುವಿನ ದೃಶ್ಯರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವದೆಂದು ಅಲ್ಲ ಆದರೆ 

ಅಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದು; ಆ 

ವಸ್ತುವಿನ್ವಮೇಲೆ ಕವಿಯ ಒಳಗಣ್ಣು ಹೊರಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ; ಈ 

ವಸ್ತುವು ಒಂದು ವಿಚಾರ-ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಪದಾರ್ಥ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, 

ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಭಾವನೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿಯ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ 

ಹೊಳಪಾಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕಾಶಕ ವಸ್ತು ಸೂಚಕ ಸುಳುಹು 
ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದಾದರೆ, ಮೆರಿಡಿಥನ್ನ 

ಒಂದು ಪದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿಸಬಹುದು. ಅವನು 

ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ - 

1 817೦೮ 11017187 1010೮ (3೩! ೦೦016 7೮೪೮೯ 58) 

೦೪೯ 17770851 11 (೮. 5೪/೮೦೦5 ೫೩). 

(ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ತಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರ ರೀತಿ ಎಂದೆಂದೂ ಆಡಲಾರದ 

ತೊಡಕುಗೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ದನಿ) ಈ ವಾಣಿಯು ಮಾನವನ ಜ್ಞಾನದ ನಿಷ್ಠುರತೆಯಿಂದ 

ಅದರ ಸಂವೇದನೆ, ಭಾವಾವೇಶಗಳಿಂದ; ಆದರೆ ಈ ಮಧುರಶ್ರುತಿಯು ನಮಗೆ ಸಿಗುವದು 

ತೀರ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದರೆ ? - ಅದಾಗ್ಯೂ ಯೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಗೋರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ 

ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಕೊನೆಗೂ ಕವಿವಾಣಿಯ ಈ ಹೊಸ ತಿರುವು ನಮ್ಮ 

ಅಂತರ್ತಮವನ್ನು ಅಂತರ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡುವ ಮತ್ತು ನುಡಿಯುವ 

ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. 

ಕಾವ್ಯದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತಿರುವು ಇತರ ಮಾನವೀಯ ಉಚ್ಚಾ ರಭಂಗಿಗಳಿಗಿಂತ 

ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ತಿರುವು. ಅದರ ಮನಸ್ಸಿನ ಉಪಪತ್ತಿಶೀಲವಾದ 

ಅರ್ಥೈಸುವ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಎರಕ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ವಸ್ತುವಿನ ಆಚೆಗೆ 

ನೋಡಲು, ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆಗೂ ಹೋಗಲು, ತನ್ನ ದೇ ಆದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಭಾಷೆ 

ಮತ್ತು ಲಯಬಂಧದೊಳಗೆ ನಮಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ 
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ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲು ನಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನವದು. ಆ ಅಂತರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯು ಹಿರಿಯ ಕಾವ್ಯಮಯ 

ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯವು ಕವಿಯ ಕಣ್ಣು ಹೋಮರನಂತೆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ 

ಬಹಿರಂಗರೂಪ ಪಡೆದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ, ಬದುಕಿನ ಮೇಲ್ಬಾತಳಿಯ 

ಉರುಳಾಟದಲ್ಲಿ ತೂರೊಗೆದಂಥ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ. ಇರಬಹುದು; ಅಥವಾ 

ಶೇಕ್ಟಪಿಯರನಂತೆ, ಜೀವಸತ್ವದ ಉಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ, ಚಾರಿತ್ರ » ಮತ್ತು ಭಾವಾವೇಶಗಳ 

ರೂಪಗಳ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಆತ್ಮಮೀಮಾಂಸೆಯ ತರಂಗಗಳ ಮೇಲೆ, 

ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಿಯಾದ ಬುದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ ಸ್ಫೂರ್ತವಾದ ವಿವೇಕದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ 

ಇಲ್ಲವೆ ಅರೆನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಚೆಲ್ಲಾಟದ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲವೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಇಮ್ಮಡಿ ಹೆಣಿಗೆಯ 

ಬಲೆಯ ಸಾವಿರಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಜಾತದ ಆನಂದವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ 

ಕಾವ್ಯಾತ್ಠವು ನಡೆಸುವ ಹೆಣಗಾಟದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಎಡರು-ತೊಡರುಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದ 

ಸ್ಮರದ ಮೇಲ್ಸ್ತರಗಳಿಂದ ಅಡಗಿದ ಆ ಒಳಗಿನ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಭೇದಿಸಿ 

ಹೊಕ್ಕ ಆಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾವ್ಯದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತ ವೆ. ಈ 

ಒಳಗಿನ ವಸ್ತುವು ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನನ್ನು ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ. ಆದರೂ 

ಯಾವಾಗಲೂ ತಾವು ಹಿಂಜರಿದು ಇನ್ನೂ ಆಳದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಶೋಧವನ್ನು 

ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಇಲ್ಲವೆ ಅವಸ್ತುವು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಾದ 

ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥವತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವು ಪಡೆಯುವ 

ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕಕೊಂಡು ಅದು 

ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ 

ಇರುವ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವಂತೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ 

ನುಗ್ಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸತ್ಯವು ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ 

ರೂಪ, ವರ್ಣ, ವಿಚಾರಗಳ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ನಾದ-ಧ್ವನಿಗಳ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರ 

ಸೂಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದರ ಚಿರಂತನ ಐಕ್ಯವನ್ನೂ ಏಕಾತ್ಮತೆಯನ್ನೂ ಶೋಧಿಸಬಲ್ಲ 

ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಈ ನೋಟದ ಹೊಸ ರೀತಿಯು ಮೊದಲನೆಯ ಯತ್ನ - ವಸ್ತುವಿನ 
ಎಷಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸೂಚಕ 
ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಜೀವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ, ಭಾವನೆ, ಕಲ್ಪನೆ, 
ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಆಚೆಗೆ, ಒಡೆದು ನುಗ್ಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡದೆ, 
ಅಂತರ್ತಮವಾದ ಬಾಳ ಒತ ಶಡವನ್ನು ಭಾವನೆಯ ಅಂತರ್ತಮವಾದ ವಿವೇಚಕ 
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಕಲ್ಪನೆ- ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಅಂತರ್ತಮ ಮುಳುಕನ್ನು ಅಥವಾ ಆಕೃತಿ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು 
ಪ್ರತೀಕದ "ಅತ್ಯಂತ ಶೋಧಕವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರದ ಅಂತರ್ತಮವಾದ. ಭೇದಕ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಂವೇದನೆ, 
ಆತ್ಮಧ್ವನಿ, ಇನ್ನು ಅಳದ ಪ್ರಕಾಶಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದವೆಂದು 
ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಒಂದು ನೆಲೆಗೆ ನಿಲುಕಲಿಕ್ಕ ಬದ ಕ್ ಪ ಪ್ರಯತ್ನವು. ಈಚಿನ 
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ಬಹಳಷ್ಟು ಗಣ್ಯವಾದ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎನಿಸಿದರೂ ನಾದ, ಶಬ್ದ 
ಮತ್ತು ದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಗೆಯ ಬಳುಕಿನ, ಜೋರಿನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಒಂದು 
ಅಂಶವು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಲ ಅದು ಐಏಿಚಿತ್ರ, ದುರೂಹ, ಹಾಗೂ ಅವಾಂತರದ 

ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಳಿದಾಗ, ಮೇಲ್ಮೈಯ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ತಡೆಗೊಂಡರೂ, ಇಲ್ಲವೆ 
ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಭಾರಕ್ಕೆ 'ಮಣಿದರೂ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಇವೆರಡು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ 

ಮಾನವಕೋಟಿಯು ಒಂದು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಅತಿಶಯದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಗೆ 

ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ತಮವನ್ನು ಅಂತರ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 

ನೋಡುವ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಲುಕುತ್ತ ದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದಾಗ ಪರಮ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ತನ್ನ 

ಕೊನೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವದಾದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವದೆಂದು, ನಡುವೆಯೇ 

ಹಿಂದೆಬಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಹೊರಳದೇ ತನ್ನದೆ ದರ್ಶನದ 

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು 

ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಬೇಕು; ಅದುವೆ ಭಾರತೀಯ ಅಭೀಷ್ಟೆಯ ನೇರವಾದ ದರ್ಶನ- 

"ಆತ್ಮನಿ ಆತ್ಮನಂ ಆತ್ಮನಾ' ಇದೊಂದು ಐಂದ್ರಿಯಿಕ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಥವಾ 

ಪ್ರಾಣಮಯ ಒತ್ತಾಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ, ದಾಟ ನಿಲ್ಲುವ ಹಿರಿದಾದ 

ಕ್ಷಮತೆಯು, ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾದ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಯಂದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು 
ಮತ್ತು ಚೆಲುವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹಿಮೆಯು. ಇದು ಇಂದು ತನ್ನ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ 

ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದು. ಅದೇ ಮನಸಿನ ತಿರುವು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಪೂರ್ಣ 

ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಅಲ್ಲ . ಇಲ್ಲಿ ತೊದಲುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಘುವಾದ ನಾಜೂಕಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 

ಮಾಧುರ್ಯದ ಆಲಾಪನೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೆ ಅಪರೂಪದ ಆದರೂ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ 

ಸೂಚನೆ- ವ್ಯಂಜನಗಳ ಆರಂಭದ ಭಾರವನ್ನು ತಾಳುತ್ತ ದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಸತ್ವದ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ 

ಏಳಬಹುದಾದ ಆ ಮಹಾಗೀತದ, ಗುರುಗಾನದ ವೈಭವಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತ ದೆ.- 

50 7086 07೩! 1! 5೩10105 (0೮ 5075, 

16 ೫೦1೦೮ 08 ೦೧೦ 10೦೯ 7711111005, 

17 ೪೫/7017 (0 1771111005 7೮]೦1೦೦ 

೦೯ 811178 1701೯ ೦೧೮ 5011! ೪೦1೦೦. 

(ಅದು ಸೂರ್ಯರನ್ನು ನಮಿಸುವಷ್ಟು ಶುದ್ಧ । ದಶಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬನದನಿ 

ಸಿದ್ಧ! ತಮ್ಮೊ ದು ಸತ್ವಚೇತನಕೆ ದನಿ ನೀಡಿದಕೆ,। ದಶಲಕ್ಷ ಜನ ಹಿಗ್ಗುವರು ಅದಕೆ) 

ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ತಮ ಅವಲೋಕನೆಯು 

ತನ್ನೊಳಗಿಂದ ಅಂತರ್ತಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊರತರಬೇಕು, ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಉಜ್ವಲ 

ಪರಿಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಗತಿ ಚಲನದ ಗಹನವಾದ ಆಳವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಅಂತರ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾವ್ಯಮಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 

ಲಯಬದ್ಧತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ವಯುತ ನೆಲಕಟ್ಟಿನ ಘಟಕವು ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಆಧುನಿಕ 
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ಕವಿಗಳು ಲಯಬದ್ಧತೆಯು ರೀತಿ ಮೀಗಿಲಾದ ಸಂಗೀತ ವ್ಯಂಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ವಸ್ತುವಿನ 

ಹಾಗೂ ವಿಚಾರದ ಬಲವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾಗಿ ಅಗಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ಲಿ 

ಸ್ವಿನ್ ಬರ್ನ್ ಮತ್ತು ಯೇಟ್ಸ್ ಅಪವಾದಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕವಿಯ ಕಲೆಯ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು 

ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಆ ಕಲೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ 

ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅದೂ ವಿಶೇಷತಃ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಗುರಿಯಿರುವಾಗ ಲಯಗತಿಯ ಹೊಸದೊಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ಪದಪವಣಿಕೆಯ ಸ್ವರಭೇದದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥವತ್ತ ತೆಯಿಂದ ಭಾಷೆಯ ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ವ್ಯಂಜನೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗೀತವು ಮಾಡುವಂತೆ 

ಅರಿವಿನ ಆಳದೊಳಗಿಂದ ಆತ್ಮ ಸತ್ವದ ಆರ್ದತೆಯ ಕೂಗನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಅನಂತ 

ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು 

ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವ ಶಬ್ದದ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಬೆಳಕಿನಮಣಿಯಂತೆ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ 

ಧರಿಸುವಂತೆ ಅದನ್ನು ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ವಾಣಿಯ ಹೊಸದೊಂದು ಐಕ್ಕವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಎಚಾರ 

ತಥ್ಯದ ಮೂ೦ದ್ವನಿಯನ್ನು ವಿಚಾರವು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವಂತೆ ಒಲಿಸಿ ಪಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ 
ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಆಂದೋಲನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೊಂದು ಚೇರನೆಯ 

ಆರಂಭವನ್ನೂ, ಇಲ್ಲವೇ ಆರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನೋ ಅಂಶವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. 

ಬಹಳಷ್ಟುಗಿ ಈ ಕವಿಗಳು ಹಳೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ ಛಂದೋವೃತ್ತಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನೇ 

ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ 

ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾದಾಗಲೂ ಅವು ಪರಿಚಯದ ತಿಳಿದವೃತ್ತಗಳಿಂದ ಬಹುದೂರ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. 

ಅದೇ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳೆಯ ಕವಿಗಳ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅದರ ಅಂತಸ್ಥ 

ತತ್ವದಿಂದ ಆದಷ್ಟೂ ದೂರವಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲವೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾವ್ಯದ 
ಗತಿಯ ಅಂತರಿಕ ಸೂಚನೆಗೆ ಛಂದೋಬಂಧದ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ 
ವಿಧೇಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗಿಸುವ ರೀತಿಯೆಂದು ವರ್ಣಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಕವಿಗಳು 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಛಂದೋಗತಿಯ ಪಾತವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಹೊರಗಿನ ಎರಕ 
ಮತ್ತು ಆ ಎರಕವನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ಅದರ ಶಕ್ಕಎರುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. 

` ಮತ್ತು ಆ ಎರಕವನ್ನೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಆವೇಶಗೊಳಿಸಿದ. ಮತ್ತು ಮಾತಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ 
ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ತೇಜನ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲವೆ ಬಾಳಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರು. 
ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನ ಈ ಸಾಲುಗಳೂ. ಕ 

111! 100 00೦0 170 1180 ೩೧ 81007 1785 
56೩1 ಟಐ 070 5010-00)'5 ೮೦5, ೩06 7೦೦೬ 115 07೩1೧5 
1. ೦೩೮1೮ ೦1 '110 ೫0೮ 1170005 50[ 6, 

(ತಲೆ ತಿರುಗುವೆತ್ತರದ ಹಾಯಗಂಬದ ಮೇಲೆ, ಕುಳಿತವನೇನೋ ಹಡಗದಾ 
ಹುಡುಗನ ಕಣ್ಣಮುಚ್ಚಿ ಮುದ್ರೆಯನೊತ್ತಿ ಅವನ ಮರುಳನೋಟದ ಉಚ್ಛಂದ ಉಕ್ಕು 
ತೆರೆ ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗುವದು) 
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ಈ ರೀತಿಯ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಬನನ ಎ 

17080 1700815 18! ೪೫/೩೧೮೦: (೦೪೪ 11೮710, 

(ಅನಂತತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವ ಆ ಎಚಾರಗಳು) 

ಇದು ಇಲ್ಲವೆ ಅವನ ರಾಜಠೀವಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಳುವ ಯಾವದೇ ಸಾಲುಗಳೂ 
ಸುದೀರ್ಫ ವಾಕ್ಯ ಗಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿರಿದಾದ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ಒದಗಬಲ್ಲವು. ಪೋಪ ಮತ್ತು 
ಡ್ರೈಡನ್ರಂತೂ ಸ ವೃತ್ತ ಬಂಧಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು 
ವ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯ ನೀರಸ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಅನಂತರದ 
ಕವಿಗಳು ಕವನಿಕೆಯ ಭಾವ-ಧ್ವನಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛಂದತೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದರು. 
ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊಸಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದರ ತತ್ವವು 
ಎಂದಿನದೇ ಉಳಿಯಿತು. - ಶೆಲ್ಲಿಯ ಕಾವ್ಯಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯಂತೆ - 

18೩/61), 1೩/೮1), ೦೦೫7೦5! 1700, 

5711! 01 10೦1180! 

(ಎಂದೋ ಎಂದೋ ನೀ ಬರುವಿ, ಆನಂದದ ಚೇತನವೇ) 

ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ವರ್ಥ್ನ ಈ ಪಂಕ್ತಿ :- 

110 ೦16, ೬11207), 187-08 (೧1785, 

70 0೩11105 1078 ೩8೦,- 

(ಹಳೆಯ ದುಃಖದ ದೂರ ದೂರದ, ಸಂಭತಿಗಡಿ್ತಾಗ್ರಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಳೆದ ಕಾಲದ 

ಕಾಳಗಗಳಿಗಾಗಿ) 

ಇವೆರಡೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತ ಮೂಲವನ್ನು ಒಂದು ಆಳವಾದ ಪಾತಳಿಯಿಂದ 

ಒಂದೇ ಛಾಯೆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಸರಳತೆಯಿಂದ ನಾದಮಧುರತೆಯ ಮಾದರಿಯಿಂದ 

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಮೂಲದ ಎರಕದ ಅದೆಷ್ಟೊ 

ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕಾವ್ಯದ ಛಾಯಾಧ್ವನಿಯು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಯು ಇಲ್ಲಿದೆ 

ಡಿ.70 ೫116 10505, ೩70 17)/ 50700770, 

(ಮತ್ತು ಕಾಡು ಗುಲಾಬಿ, ನಾಗ ಮೋಡಿಯ ಇವೀ) 

310೩178 (7೮ 511070೮ ೦8 (2೮ 508೩5 

17078 (7೮ 18/0706! 1100/1605. 

(ದೂರದ ಹೆಬ್ರಾಯಿಡಿಸ್ ದ್ವೀಪಗಳ ನಡುವೆ, ಕಡಲುಗಳ ಮೌನವನ್ನು 

ಭೇದಿಸುತ್ತಲಿರುವೆ) 

ಹಳೆಯ ಕಾವ್ಯದ ತಳಹದಿಯು ಒಂದುಕೂಚು, ಶಿಸ್ತಿನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಒಂದು ನಡೆ 

ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುಟಿಗೆ ? ಅದೊಂದು ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧ ಪ್ರವಾಹ, ಉರುಳು ಅಥವಾ 
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ಉಕ್ಕು - ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೃತ್ತಾಕಾರರಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಡಹುವ ತುರುತುರು 

ಓಟ; ಮುಂಗಾಲ ಪುಟಿಗೆ, ಕುಣಿತ ಇಲ್ಲವೆ ನಾಗಾಲೋಟ; ಆದರೆ ಅತಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದ 

ಸ್ವತಂತ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಬಂಧದ ಒತ್ತಾಯವು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ 

ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ತಳಹದಿಯು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅವಿರ್ಭಾವ 

ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ? ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮಹತ್ವವು ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಧ್ವನಿಛಾಯೆಯ ಒತ್ತಾಯವು ಪಾತದ ಛಂದಸ್ಸಿನ ನಿಪಾತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಥವಾ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧ್ವನಿಯು ವೃತ್ತ ಬಂಧದದ 

ಎರಕವನ್ನು ತುಂಬುವದರಿಂದೆ. ಅಥವಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ಬ ತುಳುಕಿ 

ಹರಿಯುವದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯದೆ, ಅದರ ಬದಿಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ ಸಾಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನೇ 

ತನಗೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಪಡುತ್ತ ಇರುವದು ಅದರ ಸ್ 

ಸಾಮರಸ್ಯದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಸಂಗೀತದ ಬರುವಿಕೆಯ ಸದ್ದು ಇಲ್ಲವೆ 

ಕೇವಲ ಅದರ ಸೂಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸ್ವರಭಾರ ಅಥವಾ ಆಘಾತದ ಮೇಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಅವಲಂಬನೆಯು 

ಬಲಿಷ್ಟ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿರಿದಾದ ಲಯಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ 'ಕೊಡಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ 

ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಇತಿಮಿತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಿಲ್ಬನನು ಅದನ್ನು 

ವಿರಾಮಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ನಾದಮಯ ಸ್ವರಸಂವಾದಗಳ 

ಸುದೀರ್ಫ್ಥ ವಾಕ್ಯಗಳ ಕೊಚ್ಚಿ ಹರಿಯುವ ಉಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಸ್ವಿನ್ಬರ್ನ್ನು 

ತನ್ನ ಅನುಪ್ರಾಸಗಳ ತಾಳಗಳ ಖಳ ಖಳ ಸದ್ದಿನಿಂದ ವೈಣಿಕ ಕಾವ್ಯಮಯ ಅನುಕರಣದ 

ನುಗ್ಗು ನೆಗೆತದಿಂದ ಲಕ್ಕಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನು. ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ 

ಹುರಬುರುಕು ರುಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನು ಸ್ವತಃ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಬಾಳಿನ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರದ 

ಸೂಚನೆಗಳ ಒತ್ತಾಯದಡಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಧನೋಪಕರಣಗಳ ಚೆನ್ನು ಸಂದುಗಳನ್ನು ಬರೆಮುರಿ 

ವದುಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಿಂದ 'ಪ್ರಭುತ್ವಶಾಲಿಯಾದ ಅನಿಯಮಿತ ಹಾ ವಿಷಮ 

ವಿಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಪೀಡಿಸಿ 

ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ವಿಸಂವಾದಗಳು ಕೆಲಸಲ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ 
ವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಲುದೂರದ ತರ್ಕ ಸಂಗತ ಪರಿಪಾಕವನ್ನು ಎಟ್ಟನನ 
ಮುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಶಃ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಈಚೆಗಿನ ಈ ಕವಿಗಳು ನಥ 
ಛಂದೋವೃತ್ತದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದರೂ ಬೇರೆ ಎನೋ ಒಂದನ್ನು 
ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪದ್ಧತಿ, ಅದು ಅತಿ ನಿಚ್ಚಳವಾದಾಗ ಶುದ್ಧವಾದ ವ್ಯಂಜನಗಳ 

ಸ್ವರೋಚ್ಛಾರಗಳ 'ತತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಫಿಲಿಪ್ಸ್ನ ಸರಳ ರಗಳೆಯು ತೀರ ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆಯ ಎರಕದ್ದಾ ಗಿದ್ದು, ಈ ತತ್ವದ 
ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಕವಿಯು ಅದರ ತಳಹದಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚ 
ನೇರ ಮತ್ತು ಸಲೀಸಾದ ರೂಪ ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಟ್ರ ಆದಷು, 
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ಸಡಿಲಿಸಬಲ್ಲ ಹತ್ತಿಕ್ಕಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ. ಅಥವಾ ತನಗೆ ಬೇಕೆನಿಸಿದಷ್ಟು 
ಒತ್ತುಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೇರಿಸಬಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಒತ್ತುಗಳ ಮೇರ 
ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಬಲ್ಲ, ಆ ಮೂಲಕ ಅಫ್ ಅವಕಾಶ ಭಾರದ ಮಂದಗಮನ 
ಅಥವಾ ಅನಂತ ಆಂತರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯ ಪ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬಲ್ಲ; ಹೇಗೂ 
ಇದ್ದರೂ ಛಾಯಾಧ್ವನಿಗಳ ಆಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಅವಕಾಶ ಪಡುವರ ಅವನ 
ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. 

1೮ 1115॥0೧/ ೦ ೩ 10%೮೯ 1೧ (1೮ ೩೧ 

118016 1! 10 ೧7೮೮7೮5 ೩೧೮ (0 11776, 

5 1100 ೩೧೮ 000೦501055 15 17೮ 7೦6೦: 

1) 517301೮ 60017 15 10 0೮ 00೩೬0], 

ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಇತಿಹಾಸವೆ, ಬರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಕಾಲಕೆ ಬಗ್ಗಿರುವ ಸಂಪನ್ನ 

ನಿರುದ್ದೇಶ ಗುಲಾಬಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಸರಳ ನಿಯತಿ ಚೆಲುವು ಚೆಂದ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಒತ್ತು (ನಿಪಾತ) ಗಳಿವೆ. 

ಎರಡೂವರೆಯೆಂದೂ ಹೇಳಲೂ ಬರುವದು. ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾದ 

ಅಕ್ಷರೊಚ್ಚಾ ರಗಳ ಕಾಗುಣಿತಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪದ್ಯದ ಆಧಾರವು ಸ್ವರಭಾರ ಇಲ್ಲವೇ 

ಒತ್ತುಗಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣದ ಮೊತ್ತ ಪ್ರಥಮ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರಲು 

ಯತ್ನಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅಂಶವೆಲ್ಲ 1ರಯ ಧ್ವನಿಭಾಮೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ 

ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಉದ್ದನ್ನ ಎಳೆದ ಅಕ್ಷರೋಚ್ಛಾರಗಳು ವಿಫುಲವಾಗಿ ತಂದದ್ದು 

ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾಗಿ ಒತ್ತಾಗಿ ಒಡಿದದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ 

ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಾ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ. 

1೮ 110೮೧/ 1707೩1 ೦1 7011486 ೦161 

( ಹಳೆಯ ಎಲೆರಾಸಿಗಳ ಕೆಂದುರಿಯ ಚಿತಾರೂಪ ಅಥವಾ) 

`/1(1) 5109/ 59/೮೮! 5ಟ78೮೧/ 7೦5॥೦೯೮ (3೮ 0೬೩1೧, 

(ಮಧುರ ಮಂಥರ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮಿದುಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವದು ಆಥವಾ ಮತ್ತೆ) 
[10 ೫೩೦1 010500 0೩೦೬, ೪/೦೮ 0೦೧ ೪೫/೦೦, (7೮ ೪೫/1೦೦1 

೫ 0%೦1೪೮6, ೧0೮ $೭0೧7೮ 700೦೧000; 1೦೯ (0೩! 1770 

112605 00 1710700100 1110 70501700. 

(ಗವಿಯ ತಿರುಗಿ ಮುಚ್ಚಿತು ಅಯ್ಯೊ ದುಃಖವೇ ದುಃಖ ಈ ಚಕ್ರ ಸುತ್ತಿತು ಆ ಬಂಡೆ 

ಪುಟಿದು ಹಾರಿತು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನರಕ ತನ್ನ ತಡೆಹಿಡಿದ ಬುದುಕ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿತು) 

| ಇವು ಇನ್ನಿತರ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ 

ಹಿಂದೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಸ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವರೋಚ್ಚಾ ರಣೆಯ ಧ್ವನಿಭಾರದ ತತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಧ್ವನಿಭಾರ 

ಸ್ವರೋಚ್ಛಾರಣೆಗಳೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ನೈಜ ಆಕಾರ ರೂಪವನ್ನು 

ಕ 
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ಅವರ ಛಂದೋಮಯ ಎರಕವನ್ನು ಕೊಡುವದು. ಆ ಧ್ವನಿಛಾಯೆಯು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ 

ಅಂತರ್ತಮ ವಿಚಾರದ ಧ್ವನಿಭಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಲು ಆದೆಲ್ಲ 

ತಾನೆ ಆಗಲು ಒತ್ತಾಯಪಟ್ಟ ಮಣಿಬಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯವದು. ಅದೊಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ 

ಸಂಯಮ, ಅದನ್ನು ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆ ಠರವಾಗಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಡೆಗೊಟ್ಟರೆ 

ಅದು ಮುರಿದು ಕಡಿದು ಹೋಗುವಂತಹದಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದು 

ಸಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿಯಾಗಿಯೂ ಅನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಇತ್ಯರ್ಥವೆಂದರೆ 

ಕವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದ ಮತ್ತು ಸತ್ವಚೇತನತೆಯ ಒಂದು ಲಯ. ಒಳಗೆಲ್ಲೋ 

ಮಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನರಿತ ಆತ ತನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಸಾಧನೋಪಕರಣಗಳ 

ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ. ಅದೂ ಒಂದು ರಾಜ 

ದರ್ಪದ ಒಂದು ಉದ್ಧಟ ಪ್ರಭುತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಹೊರತು ಹಳೆಯ ಕಾವ್ಯಗುರುಗಳಂತೆ 

ಛಂದೋವೃತ್ತದ ಸಂವಾದಿತವನ್ನು ಅಪ್ರಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುವದರ ಫಲವಾಗಿ 

ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. 

ಇತರ ಕವಿಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ. ತರವಾದ ಒಲುಮೆಯ ಬೇರೆಯ ಹೊಸ 

ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಗತ್ಯದಿಂದಲೋ 

ಎಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ತತ್ವವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. 

ಮೆರಿಡಿಥ್ನ ಕಾವ್ಯವು ತುಸು ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಗ್ಗಿದ್ದು ಛಂದೋವೃತ್ತದ 

ಕಟ್ಟಳಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂಶವು ಈಗಾಗಲೇ 

ಬರುತ್ತಲಿದೆ. ನುಡಿಯ ಚರಣ ಲಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೋಜಿಗದ ತಿರುವು 

ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿಚಾರದ ಮತ್ತು ಕಾಣ್ಮೆಯ ಯಾವದೋ ಮೇಲ್ದನಿಯ ಆತ್ಮಿಕ 

ಧ್ವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಆ ಚರಣವನ್ನು ಕವನವನ್ನು ಒತ್ತಾ ಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 

7% 101% ಗೊ0ಗ0118 ಕವನದಿಂದ ಉದಾಹರಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆ 

ಅದಕ್ಕೆ ವಶವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕುಣಿಯ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ತೀರುವ 
ಸುಧೀರ್ಫ್ಥ ಅವಕಾಶಗಳದು ಮಂದಗತಿಯ ಧ್ವನಿಛಾಯೆಗಳದು. ಅಲ್ಲಿ ಛಂದೋವೃತ್ತ ದ 

ನಾದವು ತೇಲುತ್ತ ಯಾವದೋ ಒಳ ಸ್ವರೋಚ್ಛಾರಣೆಯ ಆಳವಾದ ಕಡಲಲ್ಲಿ 

ಮುಳುಗುವದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೋರುತ್ತದೆ. 

'1100811 ೪1001178 00೩710೮೧ ೦8" 5ಟಗುಗ5೮ 10 ೪೫/7೦7೦ 

']'[5005 7೩0[೯೮ ೧೦೫೩: ೩೧ ೦೧0 (18! ೩7೮ 170೦೮6೧5, 

8608056 1115 10000 15 1011011೮ ೩೧6 10005 

ಡಿ. 70೧608 10. ೩1 ೮೧68,- 

(ಬಿತ್ತರಿಪ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಹಲುಗಳೊಳಗಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿವ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ 

ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸನಿಹ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅವನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಅನಂತ ಬಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಗಳಿಗೂ ಆಚೆಯ 
ನೊಂದು ಕೊಡುವದು) 
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ಈ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಲಯಬಂಧದದ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವದ ಇಡಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ 

ಸೆಳವಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎ.ಇ. ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಲಯಕಾರರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 

ದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಗ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತ. ಆತ ಆತ್ಮದ ಸತ್ಯದ ಶ್ರಾವಕನಿಗಂತ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸತ್ಯದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಆದರೆ ಆ ಶ್ರವಣವು ಬಂದಾಗ ಆ ಶೃತಿಯು ಹೇಗೋ ಏನೋ 

ಯಾವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಯವಾಗದೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧ್ವನಿಯೂ 

ಉಚ್ಛಾರಣೆಯು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕೇರಿ ಅವನ ಕಾವ್ಯದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 

ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ :- 

1.110 ೫1705 ೧೦೯ ೪೫/೩೭೦5 ೪/೦೮ 1೦೯ ೪/೩)5: 

'1'0)' 1006 ೧0! 117710730೩1 ೦1105; 

6) 1730೫೮ 10 (701೯ 11811 60$(10105 

ಔ(0)/0070 (70 11110 110100 (7೩! 7[3)/6. 

(ಗಾಳಿ ನೀರುಗಳಂತೆ ಅವಳ ಬಗೆ ಅವು ಕೇಳುವುವು ನೆನಹು ನಿಲುಕದ ಕೂಗುಗಳ ಅವು. 

ಏರುವವು ತಮ್ಮ ನಿಯತಿಯ ಎತ್ತರಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಕಿರುದನಿಯ ಆಚೆಗೆ) 

ಮತ್ತು ಯೇಟ್ಲನಲ್ಲಿ - ಛಂದೋ ಲಯದ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದನು ಆತ - 
ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೊಚ್ಚಾರಣೆಯ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಲ ಸ್ವರ ಸಂವಾದಗಳ ಹಾಗೂ 

ಶಬ್ದ ಸಂಗೀತದ ಮರ್ಮ ರಹಸ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಛಂದೋ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗಲೂ ಇದು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ವೃತ್ತಗಳು 
ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು 

ಅವನ ಕವಿತೆಯ ಹೊಸ ಕೋಮಲ ನವಿರಿನ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಓ. 5೫00( 71178001005, 1010/1178 50070,- 

(ಒಂದು ಸವಿಪವಾಡದಂಥ ಭಯಾನಕ ಶಬ್ದ) - ಅಥವಾ ಉರಿಯುವ ಸಂದಣಿಯ 

ಕುರಿತ ಏರುವ ಹಾರಿಕೆಯ ಈ ದ್ವಿಪದಿಯಲ್ಲಿ 

7೩! 1150, ೪೫108 ೩0೦೪೮ ೪/1೧, 11817೮ ೩0೦೪೮ 11೩110, 

ಗಿ.70 1110 ೩ 51077 ೦೧/ (7೮ 17011೩010೮ 7೩/7೦, 

(ಏರುವವು ಅವು ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ರೆಕ್ಕೆ, ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜ್ವಾಲೆ, ಚಂಡಮಾರುತದ 

ಮೇಲೆ ಕೂಗುವವು, ಅಳಿಸಲಾರದ ಹೆಸರು) 

ಅಥವಾ ಆ ಇನ್ನೊ ೦ದರ ಮಂದವಾಗಿ ಬೀಳುವ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಗಳೊಳಗಿಂದ ಕೇಳಿಬರುವ, 

17 ೩1 7೦೦೯ 1001150 11785 (3೩! 1116 ೩ 0ಬ), 

75107781 80800 ೪೫೩೧೮೮೧೧78 ೦೧ 7೦೯ ೪/೩)/,- 

(ಒಂದೇ ದಿನ ಬದುಕುಳಿವ ಎಲ್ಲ ಬಡಮೂರ್ಬ ಒಡವೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸನಾತನ ಸೌಂದರ್ಯ 

ಅಲೆಯುವದು ತನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ) 
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ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನ ವೈಣಿಕ (ಭಾವಗೀತದ) ಗತಿಯಲ್ಲಿ - 

`/1(. (0 ೦೩1! ೩00 (12೮ 51)/ ೩7೮ 10೮ ೪೫೩೦೯, 7೮77೩00, 110 ೩ 

0೩8॥೮! 01 8010 

1೦೯ 111) 010೩771 ೦1 10೬ 177280, (7೩! 0108650175, ೩ 7050 10 10 

60೦[$ 01 17) 10೩/!. 

(ನಿನ್ನೆದೆಯಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿಯಂಥ ಅರಳುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ನನ್ನೀ ಕನಸು, ಜ್ನ 
ಹಿಡಿಯಲು ಚಿನ್ನದ ಕರಂಡಕದಂಥ, ಬಾನ್ ನೆಲ ನೀರುಗಳ ಮರುಮಾಣ್ಯಿ) 

ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕಿವಿಗೆ, ಆ ಕೇಳಿಸಲಾರದ ಸಂಗೀತ, ಕಂಠದ 
ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತ ಬರುವದು. ಅಶ್ರುತಗೀತ ಅಥವಾ ಅಂತರಂಗದ ಮ್ೌನದಲ್ಲಿಯೆ 
ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆಗೆ ಶ್ರುತವಾಗುವ ಗೀತವದು. ಅದರ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವದೇ 

ಸಂಗೀತದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಾಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾವ್ಯಮಯ ಲಯಗತಿಯ ಅತ್ಯು ನ್ನತ 
ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

ಕಾವ್ಯವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಯಬೇಕೋ, ಆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನವು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ 
ಮತ್ತು ಸಾಧನೋಪಾಯಗಳ ನಿಲುವಳಿಯ ಆಚೆಗೆ ಇರುವಂತಹದು. ಈ ಲೋಕವು 
ಅದರ ಹೆಜ್ಜೆಪಾಡಿಗೆ ತೆರೆಯಬೇಕಾದರೆ, - ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಥವಾ ಭಾವನಿಕ ಸಂವೇದನೆಗೆ 
ಛಂದೋವೃತ್ತವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಹಸಡ1 ಎರಕದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ 
ಆದರೆ, ಆತ್ಮದ ಡಿಸ ದನಿಯನ್ನು, ಸ್ವರೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೆರೆ 
ಹಿಡಿಯಲಕ್ಕೆ- ಅದು ಭಾವಗೀತಿಕೆ ( ವೈಜಿಕಕವನ) ಆ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಛಂದಸ್ಸು ಇಲ್ಲವ 
ಅದರ ಬಗಕೆ ಮತ್ತು ರಚನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಶಾಲ ಪೇಡ ಸರಳ 
ಪದ್ಯಬಂಧವಾಗಿರಬೇಕು. "ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೇಳುವಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ 
ಎಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆಧರಿಸುವದು. ಈ ಒಳಮಿಡಿದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ "ಹೊರ 
ಆಕೃತಿಯು ಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾದ ಬಾಹ್ಯಸಾಧನವೂ, ಸೂಚನೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 
ಇದ! ರಚನಾಶಕ್ತಿಯು ಬೇರೆ. ಅದು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು  (ಹಿಮ್ಮೆ ಸ್ವೀಳವನ್ನು) 
ಸಂಗಡ ತರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅದಕ್ಕೇ. ಆ ಹಾಕು ಪ್ರತಿಯನ್ನು 
ಕೇಳಲು ನಿಲುಕಬಹುದಾದ ಒಂದು ಪಂಕಿ ಕ್ರಿಯನ್ನು ಆದರೂ ಬಸ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರ 
ಅಲೆಯು, ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದ ದರ್ಶನದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ 
ತರಬಲ್ಲದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾವ್ಯದ ಸಂಗೀತ ಧ್ವನಿಯು ಕೇವಲ ಐಂದ್ರಿಕ, ಭಾವಾತೃಕ 
ವೈಚಾರಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ಜೈವಿಕ ಧ್ವನಿಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾದಲೀಲೆ. ಈ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಯ 
ಉತ್ಕಟತೆಯ ಫೌವಾಗಿ ಜತೆಗೆ ಗಗ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೇರವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. 
ಸ್ವರೋಚ್ಛಾರಣೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಆರಂಭ. 



ಪ್ರಕರಣ - ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು 

ಈಚಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾವ್ಯ-3 

ಹೊಸ ಕಾವ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಲಯಬಂಧದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು 

ಮೊದಲು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಹಿಡಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗದಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ 

ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸಂಗತಿಯು. ಹಳೆಯ ಪ್ರಕಾರ-ರೂಪಗಳ ಪದ್ಧತಿ 
ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಹೊರ ಹೊಂದಿಕೆಯ ತೋರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ 

ಅದರಿಂದಲೇ ಮುಸುಕು ಮರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯೂ 

ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಗ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಬರುವದು ಈ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 

ವಿಚಾರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸೌರಭವಾದ ಆಶಯವು ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಭಾಷೆಯ 

ಸತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಎರಕಹೊಂದುವದರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಡಮೂಡುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯ ಶೈಲಿಯೆಂದು ನಾವು 

ಕರೆಯುವದು ಇದನ್ನೆ ೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯ ಕಾವ್ಯವಾಣಿಯ ಎಕಾಸ 

ಕ್ರಮವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಮೇಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವದಾದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕಾದದ್ದು 
ಸತ್ವದ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆಂತರಿಕ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇವೇ ಉಳಿದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೇ ಈ 

ವಿಷಯದ ಮರ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಾವ್ಕ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ 

ತಂದುಕೊಳ್ಳುವದೇ ಕಡಿಮೆ. ಮತ್ತು ಕವಿಯ. ಮಾತು ಕಲ್ಪನೆಯ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಭಾಷೆ 

ಅಥವಾ ಆತ ಉತ್ಸ್ತುರಣದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿಯೇ 

ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿವರಣೆ ಸಾಲದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ 
ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂಳಗಿಂದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಅದು ಸೃಜನಶೀಲ 

ಕಲ್ಪನೆಯ ಮಹಾದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಸ್ಫುರಣದಿಂದ ನಾವು 

ಅರ್ಥೈಸುವದೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯಮಯ ಸೃಜನ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಮನೋವೃತ್ತಿಗೋ ಮೇಲಾದ ಒಂದು ಪರಾಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂಲದಿಂದ 

ಉಸುರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದು ವಿದುಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಗಿ 

ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಉಸುರಿದ ಇಲ್ಲವೆ ಸುರುವಿದ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು 

ಸಾರ್ವಭೌಮವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದುವೆ ಪ್ಲೇಟೋ ಹೇಳುವ ದಿವ್ಯ 

ಭಾವಾವೇಶ. ಕಲಾವಿದನನ್ನೂ ಕವಿಯನ್ನೂ ಪರವಶಗೊಳಿಸುವದು ಆದರೆ ಇಡಿಯ ಶಬ್ದವು 

ಆ ಮೂಲದಿಂದ ನೆಗೆದು ಬರುವದು ತೀರ ಎರಳ. ಸಿದ್ದರೂಪದ ದಿವ್ಯಬೆಳಕಿನ ಗವಿಯಾಗಿ 

ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮೂಲದ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತಳೆದು ತು ಅಪರೂಪ. 

ಭಾರ ಗವ ಅದು ವಿದುಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೇ ಏನೋ ಮಧ್ಯಮ ತರಗತಿಯ 

ಗೌಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಳಗಿಂದ ಹಾಯುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಆ ರೂಪಿತ 

ಆಶಯವನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದಲೇ ಪಡೆಯತ್ತಿ ರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬೌದ್ದಿಕ ಇಲ್ಲವೇ 

ಬೇರೆ ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ 
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ಉನ್ನತಭಾವಾವೇಶದ ಉತ್ತೇಜನೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದು 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ತಃ್ಯತೆಯ 

ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಲೋಹವೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಶಬ್ದದ 
ರೂಪ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಒಲವು ನಮ್ಮ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ 

ಪಡೆಯುವಪ್ಪೇ ಅವುಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದುವವು. ಪ್ರಾಣಮಯ 

ಮನಸ್ಸು ಭಾವನಾಯಮ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಅಥವಾ ಚಿಂತನಪರ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ 

ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದ ಅಂತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಧೀಶಕ್ತಿ ಇವೇ ಅಂಶಗಳು. ವಾಣಿಯ 

ವಾಕ್ಶಕ್ತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಆತ್ಮಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ರೂಪವು 

ಮತ್ತು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತನ್ಮಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳೊಡನೆ 

ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಷ್ಠಿತವಾದ ಆ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೃಜನ ಶೀಲ ಅಧಿದೈವತ್ವವು 

ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಾಸ್ತವವಾದ -ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗಿ 
ಗೋಚರವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇರವಾದ 

ಮಾಧ್ಯಮವು ಆ ದಿವ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಮಾನವೀಯ ಮನೋತವೃತ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಅದು ಅಂತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಪತ್ವವು ಉಳಿದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಆಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು 

ಇದೆ ಉತ್ಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾತೃಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ 

ಮತ್ತು ಇದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವಂತೆ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ರೂಪಕ 
ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಹೊರಗೆಡುವುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ತನ್ನ ಆಕ್ಸೇಪಕ ದನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಸುವಂತೆ 
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಮೃತತ್ವದ ವಾನಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿತಿಯ 

ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಬಗೆಯ ಉತ್ಸಾಹಮಯ ಉದ್ಗಾರವು ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಆತ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ಇಲ್ಲವೆ 
ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ ಅಂತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಶಾಂತ 
ಉದಾತ್ರಕ್ರಿ ಯೌ ನಡೆಯುತ್ತಿ ರುವಾಗ *ಫಿಷ್ರಾ ಜಾ... ಕಾವ್ಯದ 
ಮಹಾಯುಗಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವವು. 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಖಂಡವು ಎಲಿರುಾಬೆಥ್ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು ಆಗ 
ಕಾವ್ಯದ ವಾಣಿಯು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿ ನೇರವಾದ ಅಂತಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತಿರುವನ್ನು 
ನಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ದರ್ಶನದ ಸ್ವಯಂಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. 
ತನ್ನ ಉದ್ಗಾರ ಎಚ್ಚರಗಳಲ್ಲಿ ನವ್ಯಮಾಣ್ಯಿಯನ್ನು "ಪಡೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಅದು ಈ ಹಿಂದೆ 
ನಿನ ಹೊಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಭೌಂತಿಯೂ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆಯೇ. ಅಂದಿನ 
ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕವಿಗಳಿಗೂ ಅದರ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶೇಕ್ "ಹಿಯರನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು 
ಹುಕಶಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪ್ರತಿಮವೂ, 
ಅನನ್ಯವೂ ಆದ ಅಂತಃಪ ವೃತ್ತಿಯ ಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ಕೃತಿಯ ಸಮೃದ್ಧಭಾರದ ಮತ್ತು 
ಸಂದಣಿಸಿದ ನಿರ್ಭರವಾದ. ರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಛಾಸರ್ ಅಥವಾ ಅನಂತರದ 
ಕವಿಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃತಿಯನ್ನು ಶೆಕ್ "ಹಿಯರನ ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತಳಿಯ ಕೃತಿಯನ್ನು 
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ತೆಗೆದುಕೊಂದು ಅವೆರಡರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಕಾವ್ಯದ ಶ್ರವಣದ ಮೇಲೆ 
ಏನಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಭಾವಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ನಾವು 
ಛಾಸರನನ್ನು ಅವನ ಸುಲಭವೂ, ಪರ್ಯಾಪ್ತ್ರವೂ ಆದ ಸುಭಗತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ- 

11೮ ೪/೩5 ೩ ೫೮7೩) ೧೩೯7! 8೮111 11180, 

(ಅವನೊಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೌಮ್ಯ-ಸಭ್ಯ ಸರದಾರನಿದ್ದ) 

ಇದರಿಂದ ನಾವು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ ತ್ವರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದ ಅಂತಃಸ್ಫೂರ್ತಿಯ 

ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಶಬ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿಬೆಳಗಿಸುವ ಪದಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಾಯೋಣ. ಅದು ಆತ 

ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನ ನೇರವಾದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ದು ಬಿಡುತ್ತದೆ: 

(೦1 17101178 ೩೦೦16೮0೧15 0): 11006: ೩76 11010, 

೦1" 1817-0[0೩10 '50೩[0೦5 1' (1೮ 1171171700! 60೩61) ೧೮೩೦0, 

(ಪ್ರವಾಹಗಳ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಎರಕುಲುಕುವ ಅಪಘಾತಗಳ - ತೀರಸನಿಯದ 
ಬಿರುಕು-ಸಾವಿನ ಕೂಡಲಗಲದ ಪಾರುಗಳ-) 

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿ ತೀರ ಸರಳ, ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ನೇರ್ಷಿನ 

ಒಂದು ಪರಿಣತ ಶಕ್ತಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾದ ಬಗೆಯ ನೇರ್ಪು. ಒಬ್ಬನು 

ಕಾವ್ಯಮಯ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ 

ಉಕ್ತಿಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ದರ್ಶನದ ಕರಳುಗಳಲ್ಲಿ 
ತೊಡಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಕಂಡ ಸಂಗತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ತಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. 
ಅವುಗಳ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಬಣ್ಣಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅರ್ಡೈಸುವ ಬಾಳಿನ ಒಳ 

ಆಳದ ನಾರನ್ನು ಜುಮ್ಮೆನ್ನಿಸುವ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೆ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. 

ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪರಿನಾಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಇದು ಅದರ ಮೂಲದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 

ಶೇಕ್ಸಪಿಯರನ ಈ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಅದ್ಭುತ ವಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ 

ಅಂತಃಪ್ರೊರಣೆಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರಸುಠೀವಿಯ ಸಡಗರವಿದೆ. ಅದು ಬರೆ 

ಜೀವನದತ್ತವಲ್ಲ ಅದರ ಆಳದೊಳಗೂ ನೋಡುತ್ತ ದೆ. ಮತ್ತು ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ 

""ಸಹಸ್ರೆಶೀರ್ಷ'' ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಜೀವನದಂತೆಯೇ ಬಹಳ ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು 

ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ರಹಸ್ಯವೆಂದರೆ, ವಸ್ತುವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ 

ಅದರ ಒಳಗೆ ಮಿಣುಕುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅದರ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರತರುವ 

ಅಂತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ. ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಕ್ತಿಯೆಯ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಆತ 

ಒಪ್ಪಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ, ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುವದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 

ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರಹಸ್ಯದಿಂದ ಆತ ಹೀಗೆನ್ನಬಹುದು: 

1! ೪೫/೩5 77) 117! 10 50೩೦೧, 5000 ೫೩5 (1೮ 010೦೦55. 

(ಅದು ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಸುಳುವು ಹಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ), ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನಲ್ಲಿ 
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ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು 

ಹೊರತಂದ ಶಬ್ದದ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಅಂಥವೇ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುವುದು. ಅಂಥ ಹಲವಾರು ಒಟ್ಟಾಗಿ 

ಕಿಕ್ಕಿರಿದದ್ದು ಅಥವಾ ಅನೇಕಾರ್ಥ ವ್ಯಂಜಕವಾದ ಒಂದೇ ಪ್ರದಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ನುಗ್ಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಎರಕವಾಗಿರುವದು. ಈ ರೀತಿಯು ಅವನಿಗೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು 

ಉಳಿದವರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹಾಯಬಲ್ಲರು. ಅಂಥ 

ಪದ್ಯಭಾಗಗಳು; ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆಥ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯ ಕುರಿತ ಸ್ವಗತ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಬೇರೆ 
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತವೆ :- 

111101 170773 (70೮ 7701700) ೩ 10೦1೦೮. 5೦೯೦೪] 

7೩76 ೦೬! (7೮ ೪೫/11(10೧ (00105 ೦1 (3೮ 0೩17 

110 ೪/1( 5013೮ 59/0೮! 0೦01111045 ೩016010 

(210೩756 1೮ 503116 006017 ೦1 (೩! 7೮೯11೧೪5 5011 

'/1100 ೫೮1£[!15 ೬೧೦೧ (7೮ 00೩/4. 

(ಕೀಳು ಬೇರೂರಿದ ದುಃಖವನು, ಅಳಿಸು ಮಿದುಳು ಬರೆದ ಕ್ಲಿಷ್ಟಗಳನು, ಮತ್ತು ಮರೆವಿನ 

ಮಧುರ ಮದ್ದಿನಿಂದ ತೊಳದು ನಿಚ್ಚಳ ತುಂಬಿದೆದೆ ಸಂಕಟ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾದ 

ಭಾರವಿಕಟ) 

ಅವನದು ಬಹುತೇಕ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಖಚಿತವಾದ ಶೈಲಿ. ಆದರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ 

ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಬರೆ ಅಲಂಕಾರಿಕವಲ್ಲ. ಕವಿಯ ಬೌದ್ದಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲು 

ಕಣ್ಣುಕಟ್ಟುವಂತೆ ಒತ್ತಿಹೇಳುವಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ತತ್ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ 

ಪ್ರಕಟಿಸುವಂಥವು. ಅವನು ಆಡುವ ಸಂಗತಿಗೆ ಆತ್ಮಿ ೀಯವಾದವು. ಪ್ರತಿಮೆ ಎನ್ನುವದಕ್ಕಿಂತ 

ಆ ಘಟನೆಯದೇ ಆದ ಯೋಗ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳು. ಆದರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 

ನಿಚ್ಚಳವೂ ಕಡಿಮೆ ಬಡಿತದ್ದೂ ಇನ್ನೂ ವೇಗವುಳ್ಳದ್ದು ಆದ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 

ಅವುಗಳ ಅಭಾವವಎರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

510 570010 18೪೮ 6106 1070೩[10₹; 

67೮ ೪೫/೦೮16 1೩%೮ 0೦೦೧ ೩ (177೮ 1೦೯ 5000 2೩ ೪/೦6, 

"ಇದರ ನಂತರ ಅವಳು ಸಾಯಬೇಕಿತ್ತು ಅಂಥ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲವಿರಬಹುದಿತು'' 

ಇದರ ಉದ್ಗಾರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಳವಾದ ಛೇದಕವಾದ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಸತ್ವಚೇತನವಿದೆ. 
ಅಥವಾ ಆ ಎರಡೂ ರೀತಿಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಕೂಡಿ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವದುಂಟು. 

1 21/0 11100 1008 ೮10080; 07) ೫೩) ೦ 1110 
15 18111. 1710 (70 50೩, 170 10110%/ 108 

( ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಧ ಬದುಕಿಹೆನು ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ರೀತಿ ಒಣಕಲಾಟ ಉರುಳಿದೆ. ಹಳದಿ 
ಎಲೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂಟೋನಿಯಾ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆ ಒಂದಾಗಿ 
ಬಿಡುತದೆ. 



195 
1 ೩73 6೫1೧8, 8)7(, 671೧8; ೧೧1) 

1 01೮ 1171001117೮ 00೩/0 ೩೪/೧110, ೧1111 
೦1" 11೩0)/ (0005200 115505 170 7೦೧೯ 1೩! 

1 18)/ 0೦೧ 1) 1105. 

(ಸಾಯುತಿಹೆನು ಇಜಿಪ್ತ ಸಾಯುತಿಹೆನು ಬರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನು ಅಂಗಲಾಚುತಿಹೆನು 

ಕೆಲಕಾಲ ಹಲವು ಸಾವಿರ ಮುತ್ತುಗಳಲಿ ಬಡ ಕೊನೆಯದನು ನಿನ್ನ ತುಟಿಯ 

ಮೇಲಿಡುವನಕವು) 

ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅದೇ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಮನಸ್ಸು ತ್ವರೆಯಿಂದ 

ಬಂಧಿತೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣದ ಮುದ್ರೆ . 
ಒತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಜತೆಗೆ ಮತ್ತು ಇದುವೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಭಿನ್ನತೆ, ಆ ರಹಸ್ಯ ಚೇತನ 
ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಲ್ಬಾತಳಿಯ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಕಾರಕವು 

ಈ ಜೀವನ ದರ್ಶನದ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಳಗಿಂದಲೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲವೆ ಕ್ರಿಯೆ ಭಾವನೆ ವಿಚಾರಗಳ ಜೀವನ ಭಾರವನ್ನು 

ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ನೀಡುವದು ಅದರ 

ಉದ್ದೆ ೇಶವು. 

ಅವನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಆಂದೋಲನವು ಶೇಕ್ಸಪಿಯರ್ ಮತ್ತು 

ಎಲಿರಭಾಬೆಥ್ ಯುಗದ ಇತರ ಕವಿಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 
ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅದು ಖಚಿತಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದ ಕಾವ್ಯಮಯ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ 

ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮತ್ತು ತನ್ನ 

ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಅದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿತು. 

ಎಲಿಜಾಬೆಥ್ ಯುಗದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾತಿನ ದುಂದುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. 

ಎಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 

ಕಾವ್ಯಮಯ ಕಲ್ಪನೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಸುಯೋಗ್ಯ ಆಯುಧವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ 

ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ದರ್ಶನದ ಶೇಕ್ಷಪಿಯರ್ ನೇರವನ್ನೂ ಉದ್ಗಾರದ ಸ್ವಯಂಸ್ಫೂರ್ತಿ 

ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಅದು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಗ್ರೇ ಕವಿಯು ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ 

ಈ ಹಾನಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆ ಬಗೆಗೆ ಹಳಹಳಿಸತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಕಾರಣ ಮತ್ತು 

ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳಹೊಕ್ಕುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಭಾಷೆಯ 

ಶ್ರೇಣಿಯೊಳಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಅವನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 

ಯತ್ನಿಸಿದನು. ನಂತರದ ಕವಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ 

ಪರಿಸ್ಫುಟಗೊಂಡ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯ ಉತ್ಕಟತೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ಈ ವಾಣಿಯ 

ತಳಹದಿಯ ಆಶಯವು ಅಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗುವಷ್ಟೂ ಬದಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ತ್ರಾಣವುಳ್ಳ ಸತ್ವವು, ಮಾಣ್ಕೆಯೂ, ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಶೋಧಕ ಸಾಹಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪಕ 

ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ನಿಯಾಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇರುವುವು. ಶೆಲ್ಲಿ 
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ಕವಿಯ- 

(0೯ 59/001೮5( 50785 ೩7೮ (1050 1೩! 1011 ೦1 5೩0605! (70080, 

(ನಮ್ಮಯ ಅತಿಮಧುರ ಗೀತಗಳು, ಅತಿದುಃಖದ ಕತೆಯನ ಅರುಹುವೆವು.) 

ಕೀಟ್ಸ್ ಕವಿಯ - 

ಡಿ. 11108 ೦1 00೩ಟಟ 15 ೩ ]07 10 ೮೪೮೯. 

(ಚೆಲುವನ ಒಡವೆಯು ಚಿರಾನಂದ) ಅಥವಾ ಅವನ- 

10. (೩! 187೮ 0101೩1100೮ 08 (7೮ ೦೩/1) ೮೦೮65 

(ಪೂರ್ವದ ದೇವರ ಎಶಾಲವಾಣಿಗೆ) 

ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ವರ್ಥ್ ಕವಿಯ - 

(11೮ 110೩1) ೩೧ (7೮ ೫೦೩/)/ ೫೮181! 

(೨! ೩1 (15 10171011£1010 ೪/೦[106. 

(ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಗೇಡಿನ ಪ್ರಪಂಚದ, ಭಾರದ ದಣಿವಿನ ಹೊರೆಯು.) 

ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಸುದೃಢ, ಬಲಿಷ್ಠ, ವಿಶಾಲ, ಆದರೆ, ಕಡಿಮೆ 

ತೀವ್ರ ತೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯ ಕಸುವನ್ನು, 

ತೀವ್ರ ತೆಯನ್ನು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟನ್ ಕವಿಗಳ ಮತ್ತು 

ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಂಶಜರ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಉರ 'ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ, 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾವ್ಯವು ,.ಎಲಿರುಬೆಥ್ ಯುಗದಿಂದ ದೂರಹೋಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, 

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಮೀಯವಾದ ಒಂದು ತಿರುವು. 
ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ-ಇಂತಹುದೇನೋ ಒಂದನ್ನು ಅದು 
ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹುಟ್ಟುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 

ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನಿಂದ ವಾಣಿಯ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಸೊತ್ತು. ಇದು ಅದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು 
ಅಲ್ಲ. ವಾಣಿಯ ಈ ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ತಳಹದಿಯು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಯುಗದ 

ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯ, ಕಾವ್ಯದ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ 

ಹಾಗೂ ಎತ್ತರದ ಘನ ಸಸುತ್ತ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ ಶೈಲಿಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 
ಉತ್ಕಟತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಯತ್ನವು ಲಸಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 
ಯ ಹೆಸ ರಿಡಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕವಿಯೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೈಗೂಡಿಸದ ಬದ್ದ 
ಜಃ ಸೃಜನಶೀಲ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ಚೂ ತೀರ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ 

ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವ ಪರಿವೆ ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ - ನಾವು 
ಗ 1] ಹೆಚ್ಚು. ಫಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲತರ ಪಾತಳಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದ 
ಅಂತಃ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ತಿರುವಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪೂರ್ಣತೆಗೆ ತಿರುಗುವ 
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ಪ್ರಯತ್ನವಿದು- ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡುವ 
ಪ್ರಾಣಮಯ ಭಾವನಾಮಯ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸುವ 
ಪರಿಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಮಿಗಿಲಾದ ವಸ್ತುವು. ಆ ಪ್ರಾಣಮಯ, 
ಭಾವನಾಮಯ ಮನಸ್ಸು ಈ ಜೀವನದ ಪಾಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಲುಕಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈಚಾರಿಕ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ಣ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯೊಳಗಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ 
ಹಿರಿದಾದ ಪರಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕೂ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ, 
ಆ ತುಸು ಮೇಲಿನ ಎತ್ತರದ ಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನೇರವಾದ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯು 
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಆದು ಇನ್ನು ಪ್ರಚಂಡ ಹಾಗೂ ಗಹನತರವಾದ 

ಸಂಗತಿಗಳ ಪ್ರಕಾಶನವನ್ನು ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು. ಅಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು, ಆ 

ಶಕ್ತಿಯು ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಎಪ್ಪೇ ಜೀವಂತ 
ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಅದರ ಜೀವಾಳ ನೋಟ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ 

ಮಾಡುವಂಥದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಅಷ್ಟೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬರಲಾರವು. ಎಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಟಪಿಯರನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯಂತೆ, ಬಾಳಿನಲ್ಲಿಯ ಸತ್ವಚೇತನಕ್ಕೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ 

ಜೀವಾಳದ ವಿಚಾರ, ಭಾವಾವೇಶದ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ನಿಲುಕಬಲ್ಲೆವು. ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ ಹಿರಿದಾದ ಚೈತನ್ಯಸತ್ವವನ್ನು 

ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ ಸತ್ವವು ಬಾಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ 

ಇದ್ದುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಸುಮಸುಕಾಗಿ ಅರ್ಥವಿಸುವದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ 

ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಣಗುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮಗೆ 

ಕಾಣಿಸಿಯೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಈ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಯ ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕವಾದ 
ಪ್ರಥಮ ಸುಳಿವು ನಮಗೆ ಸಿಗುವದು, ಎಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಯುಗಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದ 

ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ- ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವರ್ಡ್ ವರ್ಥ್ನಲ್ಲಿ- 

16 0೮೩ಟ೧/ 0೦77 08 7707770778 50000 

51೩11 7೩55 1010. 1೦ 1೩೦೦. 

(ಮತ್ತು ಮರ್ಮರ ನಾದದಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಚೆಲುವು ಅವಳ ಮೊಗ ಸೇರುವುದು)- ಅಥವಾ 

ಅದರ ಕುರಿತ ಪ್ರಥಮ ಚಲನ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಶೈಲಿಯ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ತಡಕಾಟ 

ಕೀಟ್ಸ್ ಕವಿಯಲ್ಲಿಯಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. 

೦೦0 17 (70 5840)/ 5೩011055 ೦! ೩ ೫೩1೮ 

77%೯ 50807 17017 11೮ 00೩1()/ 07೮೦೩ 01 170೧7, 

7೩೯ 17017 17೮ 110೧/ 10೦7, ೩೧0 ೮೪೮'$ ೦೧೮ 5೩, 

(ಕಣಿವೆಯ ನೆಳಲಿನ ಅಳಲಿನ ಆಳದಲಿ, ನಸುಕ ನಿರಾಮಯ ಉಸುರಿನಿಂದ ದೂರ, 

ಉರಿವ ನಡುಹಗಲಿಂದ, ಸಂಜೆಚುಕ್ಕೆಯಿಂದಲೂ ದೂರ) - ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪುನಃ ಪುನಃ 

ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಲೇ ಫಕ್ಕನೆ ಹೊರನೆಗೆದಂತೆ- 
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5011೩೧ (1711789; 5300 ೩5 60086 

(೮0೧000000 10 17೮ ೫೦೧/ 0077೮ ೦1 ೧08107, 

(ಸ್ವರ್ಗದ ನಿಲುಗಡೆಯತನಕ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಒಂಟಿ ವಿಚಾರಗಳು) 

ಅಥವಾ, 

0 ]0ಟ770) 00170980. (0 ೩0110೩1 5011 

(ಮನೆಯ ಕುರಿತು ಪಯಣ, ಅದು ಎಂದಿನ ತನ್ನತನ) 

ಕೀಟ್ಸ್ನ ಈ ಪಂಕ್ತಿಗಳು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನವು. ಅವು ನೇರವಾದ ಪ್ರಕಾಶಕ 

ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಡ್ಜರ್ಣ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮರಳಿ 

ಪಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನದು ಆಗಿರದ ಒಂದು ಅಂತಃಸತ್ವದ ಹಾಗೂ 

ವಿಚಾರದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಸ್ಸಂಗಗೊಳಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯೊಳಗಿಂದಲೂ 

ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಹಾಯುವುದರಿಂದ ಅವು ಜೀವಾತ್ಮನದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಹಿರಿದಾದ ಆತ್ಮದ 

ಲೊಕದ ಗಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. 
ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಇನ್ನೂ ಗಹನವಾದ ಜೀವನ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 

ಬದುಕನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಳಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಯುಗದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆ ಸಮರ್ಪಕ ಜೋರಿನಿಂದ ಈ ಒಲವು 

ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಭಾರದಿಂದ 

ಹೇರಿರುತ್ತವೆ. ಬ್ರೌನಿಂಗನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪರಿಪುಷ್ಪ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ 
ಟೆನಿಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದುಮದ್ದು ಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಕಲಾತೃಕ 
ವರ್ಣಿಕೆಯ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಥಳಕಿನಿಂದ ಆದರೂ ಅದರ ದನಿಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 

""ಲೊಟಸ್ ಈಟರ್ಸ್'' ದಲ್ಲಿಯ ಈ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. 

0111075 ೩೧0 0೩7೦೦1೪ 01 10 67020101 0೩5. 

(ಭಯಾನಕ ಭೂತದ ಪಾಲುಗಳು ಪೊಟ್ಟಣಗಳು) 

ಆದರೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು 
ಆರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಅನುಭವದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಇನ್ನೂ ಚಂಚಲವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. "| 

ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಈಚಿನ ಕಾವ್ಯಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದಾಗಿ 

ಬರುವವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರ ಆಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲೂ ಶೋಧದಂತೆಯೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ 

ಸ್ಫೋಟವಾಗುವದು. ಇದೇ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಟ ವಾಕ್ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು 
ಸೂಕ್ಷ್ಮತರವಾದ ಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿದ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿ ಅದಿನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. 

ಅದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎತ್ತರಗಳ 
ಗಳಿಸಿಕೊಡ ತಳಹದಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದು 
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ಕ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಪುಲತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೂ ಅದು ತನ್ನ ಉತ್ಕಟತೆಗಳ ಅತ್ಯುಚ್ಚ 
ಮಿಡಿತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆರಿಡಿಥ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. "'ವರ್ಣಿಕೆ ಆತ್ಮದ 
ಮದುಮಗ'' ಎಂದು ಆತ ಬರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ್ಣವೂ ಉನ್ನತವೂ 
ಆದ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಯವೂ ಪ್ರಕಾಸಕವೂ ಆದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು 
ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಅವನ ಲಾರ್ಕ್ ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ. 

511/೮೯ ೦0೩1೧ ೦1 5೦700 

(೦1 171೩72)' 11715 ೪/1(1100! ೩ 070೩8; 

(ನಾದದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸರಪಳಿಯದು ಹಲವಾದ ಮುರಿವಿಲ್ಲದ' ಹಲವು ಕೊಂಡಿಗಳದ್ದು) 
ಮತ್ತೆ ಅವನು. ಹೀಗೆ ಬರೆದಾಗ 

10 ೭70% (೧0)/ ]0)' 0" $180(, 
'1/70 60003 (110೮ ೪೫/೩೪೫೮ ೦1 780! 60610 1706! ೦ 
115 ೪/7೮೦೬178 ೩70 185! 18600 01 601160/, 

( ಅವರರಿಯದು ನೋಟದ ಆನಂದವನೂ ಅವರೆಣಿಸುವರು ನಿರ್ಭರ ಅಭಿಲಾಷೆಯ 
ಅಲೆಯನ್ನು ಅದರ ಒಡೆಯನ ಆನಂದದ ಕೊನೆಯ ಅಂಶವನ್ನು) 

ತನ್ನನೆ ಒಡೆಯುವುದೆಂದು ಗ್ಗಿನ ಕೊನೆಯಗೂಸು - ಅವನು ನೇರವಾದ 

ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ವೈಚಾರಿಕ ಶಬ್ದದ ಪರಿಣತ ತಿರುವನ್ನು ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಚ್ಯತೆಯ 

ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ತೀರ ಹತ್ತಿರದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ತಿರುವುಗಳ 

ಹೆಚ್ಚು ನಿಚ್ಚಳವೂ ಪರಿಸ್ಫುಟವೂ ಆದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. 

1110 5078 507೩0110811] 10೦ 

10171 1೩11! ೦1 7೦5೦7೩11; 

( ಗೀತವು ಗಾಂಭೀರ್ಯಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಲೇಪದಿಂದ ವಿಮುಕ್ರ) ಮತ್ತು ಈ 

ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 

1೦೩೮ 50೩5೦೧5 ೦10೦೦೯ 11 ೦೧೦ 71೦1-5೧01 

0!" 0೦೦10೯ ೬೧1080(. 

(ಸತ್ತ ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ದಲದ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮರೆಯಲು ಬಂದ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ) 

ನಿಸರ್ಗದ ಅಂತಃಪ್ರೇರಿತವೂ, ನೇತ್ರದೀಪಕವೂ ಆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥೊಪಪತ್ತಿಗಾಗಿ 

ಅವನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. 

[)[೦೩೦1ಟ1 5507000 00517055, ೩೧೮ 1/೩5! 1110 

0851118. 

(ಭಯಾನಕವಾದ ಸ್ಥಗಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಜೀವನವೇ ಸ್ಥಿಮಿತ) 
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ಅಥವಾ ಅವನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ - 

1011071056 10 ೩೧ ೮೦51೩5) ೦8 1೩/7. 

(ಮಳೆಯ ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲ.) 

ಐರಿಷ್ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಂಡುಬರುವದು ಕಡಿಮೆ. 

ಆದರೂ ಯೀಟ್ಸ್ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲುವ ಆದರೆ ' ಬೇರೆಯಾದ 

ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದರ್ಶನದ ಶಬ್ದದ ನವಿರಾದ ಚೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ 

ಲಕ್ಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ವಸ್ತುಜಾತದ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ 

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎ. ಇ. ಕವಿಯ ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆ ಅದು ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. 

15 (೧711106 ೪/1 105 08 016600 6೩)/ 

110 11807100 0)/ ೩|| 171750೧1, 

(ಹುದಿಗಿದ ಹಗಲ ಬೆಂಕಿಗಳಿಂದ ಜುಮಗುಡಿವ, ಎಲ್ಲ ಗೂಢರಹಸ್ಮ ಬಡಿದು ಹೊಕ್ಕಿರುವ) 

ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ದರಿಸಿದ ಮೇಟ್ಸ್ ಕವಿಯ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಇನ್ನೂ 

ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅವನ - 

170೯ (೮06: 8೦೮೦5 0) ೫10 ೫/711€ 1001-1೩11, 

(ಬಿಳಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ದೇವ ಹೋಗುತ್ತಿರಲು) 

ಅದು ಒಡಮೂಡಿದೆ. ಈ ಶೈಲಿಯೂ ಆಶಯವೂ ಕಳೆದುಹೋದುದೇನೋ 

ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅದು ಹೊಸತು; ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 

ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಿತವಾದದ್ದು. 

ಭಾಷೆಯ ಈ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸುವದು ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ 

ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥೋಪಪತ್ತಿಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಿಂದ 

ಏಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳತ್ತ ಅದು ನಿಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು 

ನೋಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅದು, ಇದುವರೆಗೆ ಸಾದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿದಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು 

ನಿಟ್ಟಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕವಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕೆಚ್ಚು ಕಸುವುಗಳ ಎಲ್ಲ 

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರೂ ಇದು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಮೇಲ್ತರಗತಿಯ, ಎಂದಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ 

ಸಾಧನೆಯು. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನು ಇಂದಿಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾರದಂಥ 

ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ 
ಉಳಿಯಬೇಕೆ? ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, 
ಶೇಕ್ಷಪಿಯರ ಕಂಡುದಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿದಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕವಿಯು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಡಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿದಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿ 
ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರುವ ದಾರಿಯ ದಿಕ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು 
ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವು ಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನದತ್ತ ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಪ್ರಕಟಣೆಯ 
ಸ್ವಂತ ಬೀಡಿನತ್ತ ತೆರೆಯುವ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲುಗಳ ಸುಳಿವು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 
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ಈಚಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾವ್ಯ - 4 

ಈ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯದ ಉತ್ಸ್ಫುರಣದ ಸತ್ವಚೇತನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಕೊಡುವ 
ಆಶಯ ಈ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೇ ವಿಶಿಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ತಿರುವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅದರ ಶೈಲಿಯ 
ಶಕಿ ಕ್ರಿಯನ್ನು ತತಾ ಶ್ರೀರಣೆಗೇ ತೀರ ಹತಿ ಿರವಾಗಿರುವಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಠಿದಿರುವಂತೆ 
ಉನ್ನತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಗತಿಕ್ರ ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುವ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು 
ಒಳತರಲಿಕ್ಕ ಒತಾ ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮ್ಮ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸತ್ವವನ್ನು ಈ ಕಾವ್ಯದ ಅರ್ಥದ 
ಕಂದದಲ್ಲಿ' ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತದಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಗುರಿಯ 
ಸಂಗತಿಗಳ ಒಂದು ಇಣುಕು ನೋಟವನ್ನು ಹಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತೆ. ಈ 
ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನಿಷ್ಟು  ಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಡೆಯುವದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. 
ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತಿರುವ. ಅಥವಾ ಬರಲು ಹೆಣಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು "ಟೀಗೆ 
ವರ್ಣಿಸಬಹುದು: ಮೇಲ್ಪ್ಬಾತಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವೈಚಾರಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಓರಿದಾದ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಗಲಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಶರ್ಯತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು 
ನಿಸರ್ಗ (ಪ್ರಕೃತಿ) ವನ್ನು ಅಸ್ಪಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವ, ಭಾವಿಸುವ, ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ 
ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸುವ ಒಂದು ಹೊಸತು ಹೆಚ್ಚು ಗಹನವೂ, ನಿಕಟವೂ, ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯವೂ 
ಆದ ರೀತಿಯು. 19ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯು, 
ವೈಚಾರಿಕತೆಯು ತನ್ನದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿತ್ತು; ವಿಶೇಷತಃ ಅದರ ಮೇಲ್ಬಾತಳಿಯ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಕಲಾಖಂಡಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕುಚಿತ 
ವಿಚಾರ ಆದರೆ, ಅದು ಗಹನವಿರುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಒಳಹೊಕ್ಕು 
ಭೇದಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಮೇಲ್ಪೈಯೊಳಗೇ ಇತ್ತು. ಅದು ತನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ 
ದೊಡ್ಡ ದೇಶವನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿತು. ಹೊರತು ಮುಗಿಲೆತ್ತರಗಳ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಅದು ಗರಿಗೆದರಿ 

ಹಾರಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಒಳಆಳಗಳ ಬಿತ್ತರದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ತಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ 

ಈ ಭೇದ ವಿಶೇಷವು ಅದರ ದಾರ್ಶನಿಕ ವಿಚಾರ ಧಾರೆಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ 

ಗತಿಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಚಾರ ಧಾರೆಯು ಈ 

ಇತಿಮಿತಿಗಳಿಂದ ತಿರಸ್ಕತವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ 

ರಹಸ್ಯವನ್ನು, ಅಂತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಅಂತರ್ತಮ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ಥ 

ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ 

ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಂಬಂದ ದ್ರಾ ವಸು ಗಳೊಳಗಿಂದಲೇ, ಒಂದು ಸತ್ವದತ್ತ ಆತ್ಮದತ್ತ "ಅಥವಾ 

ಪ್ರ ಜ್ಞೆಗೂ ಅತೀತವಾದ ಏನೋ ಒಂದು ನಾಮರಹಿತ ತತ್ವದತ್ತ ಅಥವಾ. ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ 

ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಎಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿದಾದುದರ ಡೆ. ಬೆರಳೆತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

19ನೆಯ ಶತಮಾನವು ಬುದ್ಧಿಪ ರ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಅಂತಃಖೆ ಲೇರಣೆಯದಿದ್ದಲ್ಲ 

ಅದು ವಿಮರ್ಶಕವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ತನ್ನ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸಿನ 
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ರಚನಾಶೀಲ ಶಕ್ತಿ ಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ 

ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಸರದು ಹೊರತು ನೇರವಾದ ಒಳನೋಟ "ಮತ್ತು 

ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನ ಶೀಲವಿದ್ದಿಲ್ಲ- ಅದು ಜೀವನ ಮತ್ತು 

ನಿಸರ್ಗದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತಿತ್ತು ವಿವಿಧ ಆಸಕ್ತಿ ಗಳಲ್ಲಿ 

ಅದು ವ್ಯ ಗ ವಾಗಿತ್ತು; ತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣ-ಪರೀಕ್ಷಣಗಳ ಪದ್ಧ ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 

ತುಂಬುತಾಳ್ಮೆ ಯುಳ್ಳ, ಖಚಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಶೀಲವಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳ 

ಒತ್ತಡದಿಂದ. ವ್ಯಾಪ್ಯತವಾಗಿತ್ತು ಬಲಿಷ್ಟ ಮಾನವೀಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ ಸಭುತ್ತವಾದಿ 

ಸಹಾನುಭೂತಿಗಳಿಂದ ಚಾಲನೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಬೌದ್ಧಿಕ ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. 

ಆದರೂ ಅದು ತನ್ನ ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಬಹುರ್ಮುಖ ರಸಪ್ರಜ್ಞೆಯ 

ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವೂ ಆಗಿರುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತನ) 

ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಶೋಧಕವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ದೇಹವನ್ನೂ ಬದುಕನ್ನೂ ಚಟುವಟಿಕೆಯ 

ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿಟ್ಟಿಸಿತು. ಆದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಇನ್ನೂ ಆಳದ ಆತ್ಮವನ್ನೂ ಸತ್ವವನ್ನೂ 

ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಕಣಮಯ್ಸೆಸ್ತಿ ವ ಕಾಲಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾನವೀ ಮನಸ್ಸಿನ 

ತಿರುವಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಅದು ಉಚ್ಛಲಿತವಾಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲಿಯಾಗಿದೆ. 

ವಿಮರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳದಾಗಿದೆ, ಕಲಕವಾಗಿದೆ, ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ 

ಉಂಟುಮಾಡುವೆಂತಹದೂ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ವೈವಿಧ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 

ಅಲೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಕಟವಾಗಿಯೇ ವೀಕ್ಷಣಾಪರವೂ ಕೆಲಸಲ ವಎಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವೂ ಅಥವಾ 

ವಿವರವಾಗಿ ರಸಪ್ರಜ್ಞೆಯದು, ಇಲ್ಲಿವೆ ಏನಾದರೊಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆದರ್ಶವಾದವನ್ನು 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತಹದೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬೀಸಿನ ಎತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ 

ಆಳದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಜೋರು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಲಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ನವರೂ 

ಆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಅವಾಂತರದ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ 

ಸೂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬಿಡಿಯಾದ ಮುನ್ರುಚಿಯು ಮಾತ್ರ 

ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರದ ಒತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ 

ಚಾಲನೆ ಪಡೆದದ್ದಲ್ಲ ಸೃಜನದ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮಹಿಮೆಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. 

ಮಾನವ ವಂಶದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಬೌದ್ಧಿಕ 
ಅಂದೋಲನೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ತಾನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ 

ಹೆಚ್ಚು ಗಹನ ಗಂಭೀರ ಮನೋವೃತ್ತಿಯತ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿಚಾರದ ಹೆಚ್ಚು 

ಅಂತರಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸದ್ಯ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ 

ನೋಡುವ ಕ್ರಮೇಣ ತನಗೂ ಅತೀತವಾದ. ಆಚೆಯ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ 

ಮೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿಂದ ಚಿಂತಿಸುವ ಮೇಧಾ 

ಶಕ್ತಿಯೊಳಗಿಂದ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಅನುಭೂತಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅವುಗಳ 

ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಆತ್ಮವು ಅವುಗಳ ಸತ್ವ ಮತ್ತು 

ಸತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಂಡು ಭಾವಿಸಿದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. 



203 
ಮನುಕುಲವು ಇನ್ನೂ ಮನೋಬಲದ ಪ್ರಚಂಡ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಶೋಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 
ವಎಚಾರ ಮಾಡುವದನ್ನು ತೊಡಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು 
ಸತ್ವದ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಜಾತದ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಸತ್ಯದ ಶೋಧದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಇದು 
ಆಗ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿಗಿಂತ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಗಿ 
ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ ಒತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆದರೂ ಇದು 
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಮೆ: ಸತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆದರ ಅದು ಯಥಾಕಾಲ ಒದಗಿ 
ಬರುವದು ನಿಯತಿ ಸಿದ್ಧ ಸಟ ನಾವು ಬಳಸಿದ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ 
ಹೇಳುವದಾದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇ ಅಂತರ್ತಮದ ಶೋಧದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಸಂವೇದನೆ 
ದರ್ಶನ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಂತರ್ತಮ ರೀತಿಯನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾರೆ 
ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವದರಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ. ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ" ಇರುತ್ತದೆ. 
ಸಮಕಾಲೀನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಒಂದು ಫಕ್ಕನೆ ಒದಗಿದ 
ತಿರುವಲ್ಲ. ತಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ತೀರ ಹತ್ತಿರದ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಬಿಸುಟ ಒಗೆಯುವುದರಲ್ಲಿ 

ಇದು ಹೊಸ ಹೊಸ ದಷ್ಟಿ ಬಿಂದುಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರ್ಬಂ ಧಗಳನ್ನು ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನು 

ತವಡನ್ನೂ ಹೊರಮೈಗಳನ್ನೂ ಕಳಚಿ ೨ (ತೂ ವಕ್ರಿಯೆ. ಚ ಬೌದ್ದಿಕ ಯುಗದ ಲಾಭಗಳ 
ಸ್ವಾಧೀನತೆಗೆ ಆತ್ಮದ ಹೊಸದೂಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಕೂಡಿಬಂದ 
ರೂಪಾಂತರವೊಂದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊನಲು ತುಂಬಿ ಹರಿಸಿ ಅವನ್ನು 
ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ತ್ವರಿತ ಪರಿಣತೆಯು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥದ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮತ್ತು 

ಕೂಡಿಯೇ ಆಗುವ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದ ಹಾಗೂ ಬಿತ್ತರದ ಸಂವೇದನೆಯೂ ಆಸ್ತಿತ್ತದ ಇಡಿಯ 

ನೋಟವೂ, ಭಾವವೂ, ಎಂದಿಗಿಂತ ಹಿರಿದಾದ ಆತ್ಮನಿಷ್ಟ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 
ಆಗಗೊಂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 19ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠತೆಯು ಒಂದು ಮನೋವೃತ್ತಿ ಯ 
ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮನೋಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಬೌದ್ಧಿಕ 

ಆಕಲನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಸೂರದಡಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಳಿಸಿದ 

ಚಟುವಟಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಡಿಯ ಸತ್ವ ಚೇತನದ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ 

ಎಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ಆತ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯು ಬಂದಿರುತ್ತಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮ 

ಮನಸ್ಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿಸುವ .ಸಮರಸಗೊಳಿಸುವ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಮಾಗಮದ 

ಒಂದುಗಣಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವನಲ್ಲಿಯ ಹೆಚ್ಚು 

ವ್ಯಾಪಕ ಆಸಕ್ತಿಯು ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಅದು 

ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವನ ಹೊರ ಬಾಳಿನ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಿತಿಯ 

ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿರುವದು, ಕಡಿಮೆಯೆ ಅದು ಅವನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಡರಿಸಿದಾಗಲೂ 

ಅದು ಅವನ ಭವಿಷ್ಯದ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು, ಅವನ ಗತಾನುಭವದ 

ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವದ ಕುರಿತು, ಅವನ ವರ್ತಮಾನದ ಇನ್ನು 

ಆಳದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಯ ಕುರಿತು.ಅವನ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಸ್ವತಃ ಸೃಜನದ ಕುರಿತು 

ಸಮಂಜಸವಾಗಿಯೇ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವನ ಆಸ್ತಿತ್ವದ ಹೆಚ್ಚು ಗಹನವಾದ 
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ತಳಗಳ ಆಳವನ್ನು ಈಗ ಮುಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ 

ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾನವಕೋಟಿಯ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ 

ಆತ್ಮದ ಆರಂಭಿಕ ಅನಿಸಿಕೆಯೂ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶಕ ಓದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. 

ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಹುದುಗಿದ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 

ನವಿರಾದ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು 

ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ತಾದಾತ್ಮ “ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಚೆಗಿರುವ "ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಮೊದಲ ಜಾಂಗೆ ನಿಕಟವೂ 

ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವಂತಹದೂ ಆದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇವತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಆತ್ಮದ ಸಮಾನವು ಈಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ 

ವಿಚಾರದ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತನೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಹಳೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲವೆ 

ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಣಂತರದ ಸನಾತನವಾದ ಒಂದು 

ಸಂವೇದನೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂವೇದನೆಯೂ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕ 

ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು ಉದ್ದೀಪನೆ ಪಡೆದದ್ದು. ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ 

ಚಿಂತನೆ ಶೋಧನೆಗಳು ತರಬೇತಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಮಗ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ 

ಕುರಿತೇ ಮಾನವನ ನೋಟದ ನಿಲುವು ಒಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡಿಯ ಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ 

ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬೌದ್ದಿಕ ಒತ್ತಿನ ಅತಿರೇಕದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ 

ಫಲವಾಗಿ ಈ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಬಂಧಗಳು ಹರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ತನ್ನನ್ನೆ ತಾನು ಮೇಲೇರುವ 

ಬುದ್ದಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಮುಕ್ತ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದ ಅಂತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಯ 

ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ 'ದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ 

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಹುಟ್ಟಿನ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ 

ಇನ್ನೂ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಭರತದ ತೆರೆಗಳು 

ಈಗಾಗಲೇ ಬೌದ್ದಿಕತೆಯ ವಿವೇಕ ಯುಗದ ಒಣ ಬೇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದು 

ಬಡಿಯುತ್ತಿವೆ. 

ಈ ಗಣನೀಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಇದಿರುಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮತ್ತು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೂ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಸಿದ್ಧತೆ 

ನಡೆದದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸ ಬಿಗಿತದಿಂದ. ಶರೀರದ ಬಡ ಬೀಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಆದರೆ 

ಉನ್ನತವೂ ಅವಿರತವೂ ಆದ ಪರಿಶ್ರಮಿಸುವ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯಿಂದ, ಮ್ಮ ಬೌದ್ದಿಕತೆಯು ತನ್ನ 

ಕಾಲಮಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ ಧಾರಣೆಯ ಪಾತಳಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತನ್ನ ಯುಗ ಮಾನಗಳ 

ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತದಿಂದ ಪಡೆದು ತಂದ ಸುತ್ತಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ವಂಶದ ಮೇಧಾ 

ಶಕ್ತಿಯು ಚಿಂತಿಸಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೆ ಸೃಜಿಸಬಲ್ಲ ಕೃತಿಯ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಏರಲು 

ಹೆಣಗಿತು. ಕೆಲವೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲೇಖಕರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಸನ್, ಕಾರ್ಲಾಯಿಲ್, 

ರಸ್ಕಿನ, ಈ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ. ಸುವಿಖ್ಯಾತರು ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದರು. 19ನೆ 
ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದ ಭಾಗದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಧಿಯೋಗದಿಂದ ಅನಂತರದ 
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ತಗ್ಗುಪಾತಳಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಬೌದ್ಧಿಕತಾವಾದದ 

ಮೇಲಿಂದ . ಅಡ್ಡಹಾಯ್ದು ಜವಳುನೆಲ ನೆ;ಏಸುಗಳ ಮೇಲಿಂದ ತಡಿಯಿಂದ ತಡಿಗೆ 

ಎಂಬಂತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವ ಯುಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಸೇತುವೆ ಚಾಚಿದರು. 

ಆದರೆ ಕಾವ್ಯದ ಎಚಾರ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಪವಿಟ್ಟನ್ನನೇ ಅಂಥ 

ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಪ್ರವಾದಿ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ 

ವಿಶಾಲವಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಹುರುಪುಗಳನ್ನು ಇದಿರುಗೊಂಡು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ, 

ಇವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯುವವೆಂಬುದರ ಅರಿವೂ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ತನ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕ 

ಚೈೇತನ್ಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವನ 

ಒತ್ತಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಾ ೦ಡಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅವನ ಕಲ್ಪನಾ-ವಿಚಾರಗಳಿಂದ, ಅವನ 

ಅಗಲವಾದ ಅವಕಾಶ ಮೇಲ್ಭಾತಳಿಗಳಿಂದ, ಅವನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, 

ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು 

ಮಾನವಕೋಟಿಯ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಹಿರಿಮೆಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಅವನ 

ಬೌದ್ದಿಕ ದರ್ಶನದಿಂದ, ಅವನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ 

ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವತ್ವದಲ್ಲಿಯ ಬಂಧುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಗಾಡಿತನದ ಅವನ 

ಶ್ರುತಿಮೋದದಿಂದ, ಮತ್ತು ವಸ್ತುತಃ ಅವನ ಕೃತಿಯ ಸಮುಚ್ಚಯಕ ಅಣುಕೋಶಗಳಂತಿದ್ದ 

ಅವನ ವಿಚಾರ-ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಂಡ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಅವನು 19ನೆಯ ಶತಮಾನದ 

ಅತಿ ವಿಶಾಲಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ಆದರೆ ಅವನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು 

ಒಲುಮೆಯನ್ನು ಅರ್ಥವನ್ನು ತುಂಬುವ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಆ 

ಕಾಲದ ಬಹಳಷ್ಟೂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಒಲವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ 

ವೇಗಾವೇಶದಿಂದ ಬಾಳನ್ನು ಬದುಕುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವತ್ತಲೇ 

ವಾಲಿತ್ತು ಆ ಬಾಳು ಕೂಡಾ ಆ ಕಾಲದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ತಮಯ 

ನಿಸರ್ಗಸಹಜ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಸೆರೆ ಸಿಲುಕಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬೀಸು ಗಿರಣಿಯ 

ಯಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವನು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜೀವದ ಹೆಚ್ಚೂ 

ಮಿಡಿತವೂ ಸ್ಪಂದನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಜೀವ ಸತ್ವದ ಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯೇ 

ಆದಂತಿದೆ. ಆ ಕಾಲದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಲಯದ ಆಘಾತದಿಂದ "ಬಾಳಿನ ಸತ್ವ ಚಿತನದ 

ಸುಪುಷ್ಪವಾದ ಅತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು 

ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ ನಂತರ ಇನ್ನಾವ ಕವಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವನೇ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು 

ಪಾರ್ಥಿವ ಕಸುವಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವೂ ಆದ ಬೌದ್ಧಿಕ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ 'ದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟ ಒಂದು ಉದಾತ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ವಿಚಾರವು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. 

ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಚಿಂತನೆಯ ಕರ್ತ ಕರ್ಮ ಆಶಯ 

ಆಖ್ಯಾತ ಜಾಗಗಳ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರದ "ಒತ್ತಾಯವೂ ಜೀವ 

ಜೀವನದ ನಾಡಿಮಿಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅತಿ ಭಾರ 

ಭಾರಣೀಯ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ರಕ್ತ ಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನದ ಕಳೆಗುಂದಿದ 
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ಬಿಳುಪು ಈ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಮಾರ್ಪಾಟದ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ನ್ ಕವಿಯೆಂಬ ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಧರ್ಮದ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. 

ಒಂದು ಪರಿಸ್ಫುಟವಾದ ಆತ್ಮಗೃ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎರಕ 

ಯೊಯ್ಯಬೇಕಾದುದೇನೆಂಬುದರ ಸುಸಂಗತ ಕಲ್ಪನೆ ಅವನಿಗಿದೆ. 

(108-501! 1 51೧8, ೩ 511710೮ 500೩/೩೭೮೦ ೧೦೧೪೦೧. 

0! 11೮1 (0೮ ೪/೦7 12011001೩10, (೮ ೪/೦೯ 77-112550.... 

01 1.11೮ 1171710750 10 7೩55100, 71050, ೩೧೮ 70೦೪೦೯, 

(10೮71೪1, 107 17005! ೩೦೦7 101170 7007 (11೮ 189/5 611100, 

110 1100077 181 1 $1೧8. 

(ತನ್ನೊಬ್ಬನ ಕುರಿತು ನಾ ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾದಾ ಬೇರೆ ಬಿಡಿ ಇಸಮು. 

ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ಜನಸಮುದಾಯ ಈ ಶಬ್ದ ಆಡುತ್ತೇನೆ. ಭಾವಾವೇಶ 

ಮಿಡಿತ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಾಳಿನ ಕುರಿತೂ.) 

ದಿವ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳಡಿಗೆ ರೂಪಗೊಂಡ ಅತಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಗಿ 

ಅಧುನಿಕ ಮಾನವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ.) 

ಆ ಕಾಲದ ಇನ್ನಾವ ಕವಿಗೂ ಆಧುನಿಕ ಕವಿಯ ಕಾರ್ಯದ ಈ ವಿಶಾಲವೂ 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವೂ ಆದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಯುಗದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂಬ 
ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವಂತ ಜೀವಾಳದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಗತಿಯ 
ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಎಶ್ವಾತ್ಮಕ ನಿಸರ್ಗದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳ 
ವಿಸ್ತಾರದ ಜಾಲದ ಶತಕೋಟ ಆತ್ಮಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯ ಬಂಟನಾಗಿ ಇನ್ನಾರೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. 
ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳ ಹಾಗೂ ಲೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 
ಆದರಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯ ದೃಷ್ಟಿ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಜೀವ ಸತ್ವವನ್ನೂ ಮಹಿಮೆಯ 
ಬಾನಗಲದ ವಾತಾವರಣವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ತನ್ನ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಅತಿ ವಿಶಾಲ ತಿರುವು ಮತ್ತು 
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಬ ಬಾಳಿನ ಈ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಆಚೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಏಳುವ 
ಇನ್ನ ನೋ. ಒಂದು ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾನವನಿಗೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ 
ಹಾಗೂ ಮೇಲಕ್ಕೂ ತೆರೆಯುತಿ ತಿರುವ ಜಟ: ಒಂದರ “ಡೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಲುಕುಗಳ ದರ್ಶನದ 
ಕಡೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ' ಗಹನವಾದ ಆದ್ಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ವ್ವಿಟ್ಠನ್ನು ತಾನು 
ಕಂಡ ೬. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಜೀವಾಳದ ಕ ಬುದ್ಧಿ ಪ ಪ್ರಧಾನವಾದ 
ಚಿಂತನೆಯ ತೀವ್ರ ಕೊಂಡ ಒಂದು ಗಹನವಾದ ಪ್ರಥಮ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಬಂದು 
ನೀಲಕುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂವೇದನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನದಾತ್ಮದ್ದು. ಮಾನವ ವಂಶದ ಸಮಾಪಿ ಓಯಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಂಡ ಭೂತಕಾಲದ. ಕ್ರಿಯೆ ಎಚಾರಗೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತುಕ 
ವರ್ತಮಾನದೊಳಗಿಂದ ತೆರೆದು ಮುಂದುವರಿದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಚಂಡತರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ 
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ಹಾಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮಹದಾತ್ಮದ್ದು. ನಿಸರ್ಗದ ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ತರ ಆತ್ಮದ್ದು. ಮತ್ತು 

ಸನಾತನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮದ್ದು. ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಜೀವಸತ್ವದ್ದು. ಈ ಸು ಮಹತ್ ಸತ್ಯವೇ ಇವೆಲ್ಲ 
ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಂತು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿಯೇ 
ಈ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತು ಜಾತವು ತನ್ನ ಐಕ್ಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಭಾರತೀಯ 
ದ್ರಷ್ಟುರರು ""ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮವೆಂದು'' ಕರೆದ ಮಹಾ ಆತ್ಮ ಮಹಾ ಸತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಚಿತ 

ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸತ ಜೀವನದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರುವ ಈ ಮೂಲ 
ತತ್ವವನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಆಶಯದಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಠನ್ನಿಂದ 

ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಲ್ಯಾಟನ್ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಚ್ಚಳ ಪರೀಕ್ಷಣೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು 

ಸುಶ್ಲಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಫುಟತೆಯಿಂದ ಗೃಹಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು "ಏಕಾತಾಭಾವ' ಎಂಬ ಹೆಸರು 

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವೆ ಅವನ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ವರಾಲಾಪಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 

ಆದರ್ಶ 'ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ತೆರೆಯುವ ಅವನ ಜ್ ಟಬ ಇದಕ್ಕೆ ಆತ 

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಲುಕುತ್ತಾನೆ. ಗತಿಸಿಹೋದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಾಗೂ ಯುಗಗಳ ಸ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ 

ಸಾವಯನ ಸುಸಂಗತಿಯ ಗತಿಕ್ರಮವೂ ವರ್ತಮಾನದ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಮತ್ತು 

ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನೂ ಉದಾತ್ತವಾದ ಮುಂಬರವೂ ಐಕ್ಯಗೊಂಡ ಪಾಸ್ಟಾ ಸತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ತೃ 

ತಿರುಗುತ್ತವೆ. 

೮ ]೧ಟ೧7೮)' 6070, (7೮ ]0೦ಟ770172೩7 ೦೦77೮ 00170, 

ಡಿ70 7780೧ ೩೧೮ ೩೧ ೪/1! 11217೮ 10506 ೩£೩17.... 

(111. .4.117718111)' 10೩೦೦೯ 70೦೪೫/ 1೦೯ ೦೫೦೮ 0೩5 5180೩16 ೫1 1115 

೪/೩೧) 

(ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿದು ಪ್ರವಾಸಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾನವನೂ ಕಲೆಯೂ ಮತ್ತೆ 

ನಿಸರ್ಗದೊಡನೆ ಒಂದೆರಕವಾಗಿ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಧಿನಾಯಕ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ 

ಮಂತ್ರ ದಂಡದಿಂದ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ) 

ಮತ್ತು ಅವನ ಕೃತಿಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗವು ""ಪೇಸೇಜ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ'' ದಲ್ಲಿಯಂತೆ 

ಅದರ ಅರ್ಥದ ಇನ್ನೂ ಗಹನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾದ ಭಾವಕ್ಕೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು 

ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾನವೀ ಸತ್ವ ಚೈತನ್ಯದ ಹೊಸ ಪಯಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ""ಓ ಇನ್ನೂ 

ದೂರ ಹಾಯ ಬೀಸಿ ತೇಲು''.. 

5೩11 10110-51007 10 (೮ 60೦೧ ೪೫/೩1೦5 ೦111)...... ನ 

07 ೫೦ ೩೮ 000760 ೪೫/೧೦೯೮ 17೩7707 0೩5 ೧೦! 7೮! 6೩/06 10 8೦, 

ಓ.716 ೫/೦ ೪1!! 715 (೧೮ 5010, ೦೬೦1/೦5 ೩೧6 ೩1... 

(0 687178 ]0೫, 00! 5880! ೩೯೮ (70) 70! ೩1 (70 5085 0! ಆಂ67 

(ಹಾಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಸಾಗು-ಆಳದ ನೀರಿಗಾಗಿಯೇ ನಡೆ ಮುಂದು ನಾವಾಡಿಗ ಈತನಕ 

ಹೊನಲು ಎದೆಗಾರಿಕೆ ತೋರಿದ ತಾಣದತ್ತ ನಾವು ತೆರಳಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹಡಗವನ್ನೂ 

ನಮ್ಮನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಓ ದಿಟ್ಟ ಹಿಗ್ಗೇ ಆದರೂ ಸುಕ್ಷೇಮ.) 
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ಎಲ್ಲ ಕಡಲುಗಳು ದೇವರದಲ್ಲವೇ 9) 

ಮತ್ತು ಆದರ್ಶದ ಗುರಿಯನ್ನು, ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಗುರಿಯನ್ನು, ಮತ್ತು ಬೌದ್ದಿಕ 

ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಮಯ ಅಂಗವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಆದರ್ಶ 

ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮತಃ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಚ್ಛಳ ನೋಟದಿಂದ ಅವನು ಮಾನವನ ಸತ್ವ 

ಚೇತನವನ್ನೂ ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. 

']'11 . ೦17೦ಟ17072118೩(10೧ ೦1 1130೮ ೪/೦6 0೦817, 

೦" 77೩07, 17೮ 1೦೫೩8೮ ೦ 015 71170'5 100, 

10 7085005 ೮೩1) 7೩/೩61೦, 

೩0, 0೩೦% (0 ೪/150017'5 0111, 10 1070000! 1711!1005, 

0೩10 ೪/1(7 181೯ ೦೯೮೦೩1೦೧. 

(ವಿಶ್ವದ ಸುತ್ತು ಕಡಲು ಪಯಣ ಸುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ವನವನದು ಅವನ ಮನದ 

ಮರಳುವಿಕೆಯ ಕಡಲ ಪಯಣ. ಬುದ್ಧಿಯ ಮುಂಚಿನ ನಂದನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ವಿವೇಕದ 

ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಾಗಸ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ.) 

ಅವನು ಮಾನವನ ಈ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ಗತಿಯ ಆದರ್ಶ ಕಲ್ಪನಾಮಯ 
ಚಿತ್ರೂಪಿ'ಯಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ದಿವ್ಯ ಐಕ್ಕಭಾವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿ ಎರಕವನ್ನೂ 
ಹೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಐಕ್ಕಭಾವವೇ ಅದರ ಪರಿಣತಿ. ಅದು ಮಾನವನಲ್ಲಿಯ ಆತ್ಮದ 
ದೇವತ್ವವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಚಿರಂತನದಲ್ಲಿಯ ಸನಾತನವಾದ ದಿವ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ 

ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನೂ ಹೊರತರುತ್ತದೆ. 

(೦ 10೬ (7೩೧5007607, 

1817101055, 17೮ 1107೮ ೩೧೮ 176 0೦೩೧, 
1.180! 01 170 11811, 50066178 80110 0711೮65, (700 008706 
01 (1017, 
100. 71181107 ೦೦೧॥೯೮ ೦8 1೮ ॥೮, (೧೮ 8006, ॥70 101178... 
110%/ 500010 1 (017, ೧0೪/ 0೮೩/೮ ೩ 51781 070೩! 00೪ $7೮೦೩೬ 
1, ೦೬! ೦8 771561[ 

1. 0೦೬16. 70! 180700, 10 10056, 507೦೧೦೯ 071೪೮೧೮5? 
(ಓ ಅತೀಂದ್ರಿಯವೇ ನೀ ಅನಾಮಿಕ ನೀವದನಾರು, ಉಸಿರು, ಜ್ಯೋತಿಯ 

ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನೂ ಬೆಳಗಿ ಚೆಲ್ಲುವ ಅವುಗಳ ಕೇಂದ್ರವೇ ನೀ ಸತ್ಯದ. ಶಿವವದ 
ಪ್ರಿಯದ ಬಲವತ್ತರ ಕೇಂದ್ರವೇ ನಾಹೇಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕಡಿದ ಉಸಿರು 
ಸುಯ್ಯಬೇಕು ಹೇಗೆ ನುಡಿಯಬೇಕು ನನ್ನೊಳಗಿಂದಲೇ.) 

51೫110 1 501101 ೩! 10೮ (೧0080! 08 06, 
|! 7121/7೮ ೩೧0 15 ೫೦೧6೦೧, 1736 ೩೧6 57೩೦೮ ೩೧6 10೩0, 
30( 1 (೯7178, 0೩11 10 0100 0. 5001, (000 ೩00೩1 10, 
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70 10, (000. 8೮7!1)/ 7718510766! (76 ೦05, 
1100 738105! '111770, 517110 ೦೦೧107! ೩! 10೩1೧, 
70 1111050, 59/೮11೮! 011 1೧೮ ೫೩5೭7೦5506 01 57೩೦೮,- 

(ಆ ಪರಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿಗೆ ನಾನೆಗೆಯಲಾರದಿದ್ದರೆ ? ದೇವ ಎಚಾರಕ್ಕೆ ಭರವೇನಾ 
ಮುದುಡವೇನು ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಅದರ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೆ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಆದರೂ 
ನಾ ಹೊರಳಿ ನಿನ್ನ ಕೂಗುವ ಓ ಆತ್ಮ ಓ ವಾಸ್ತವಿಕ ಕ್ರಾ ಮತು. ಕಾಣ ಗೋಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 
ನೀ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಚ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೂಗಿಸುವಿ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಲಿ ನಗುವಿ 
ಮತ್ತೂ ದೇಶಾಂತರಿಕ್ಷದ ಎಶಾಲತೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಿ ಉಬ್ಬಸುವಿ,) 

ಮತ್ತು ದೇವ ಮಾನವರ ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಧವ್ಯ ಐಕ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ 
ಏಕಮೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ಣ ಸಾಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವದನ್ನು ಪ ಇದಿರು 
ನೋಡುತ್ತಾನೆ. 

(॥೦೩೬೦॥ (೧೩೧ 51೩75 ೦೯ 5005, 

1830070178 0. 8001 170. ]0070)/05! 70710; 

೫/೩! 101೮ (1೩0 1017೮ ೩೧6 ೦೬೧ ೦೦016 ೪೫/16೦೯ ೩77111)/' 

1/18! ೩5017೩01005, ೪೫/1505 ೦೪೧1೮ 1017೮ ೩76 ೦೬೯೫ ೦. 5001) 
1/13! . 070೩/75 ೦8 (70 100817? ೪/0೩! 71375 08 7111), 

70716೦11೦೫, 507811? 

1118 00೮/0] ೪/1111787055 107 010೮೯5 5೩80 10 81೪೮ 0 ೩/1? 

17೦೯ ೦07೮೯'$ 588೮ 10 500107 ೩11? 

8100807178 ೩೧7೮೩೮ ಲಿ. 5001, ೪೫/17೦೧ 1000, (೧೮ (177೮ ೩೦01೪೮೧... 

57೦೬೧6೦6, ೦೦/೦5, 1707105 (06, ೫1010050, (7೮ ೩177 ೩(೩/೧'6 

ಹ 11110 ೪10 1707065110, 1016 ೦೧770101, (7೮ 71007 81701೦7 10070, 

1೮ 3078೦೯ 170105 17 1007067055 10 115 ೩776. 

ತಾರೆಗಳಿಗಿಂತ ಸೂರ್ಯರಿಗಿಂತ ಹಿರಿದು ನೆಗೆದು ಓ ಆತ್ಮವೇ ನೀ ಪಯಣಿಸುವಿ 
ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನಗಿಂತ ಯಾವ ಪ್ರೇಮ ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಬಲ್ಲದು? ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ 

ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾವ ಅಭೀಪ್ಪೆಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವವು ಓ ಆತ್ಮವೇ? ಆದರ್ಶದ 

ಯಾವ ಸ್ವ ಪ್ರಗಳು? ಶುದ್ಧಿ, ಪರಿಣತಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು? ಇತರರ ಬಗೆಗೆ 

ಎಲ್ಲವನು. ಕೊಡುವ ಇತರರ ಬಗೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪ ಅನುಭವಿಸುವ ಯಾವ ಖುಶಿಯ ಸಮೃತಿ? 

ಮುಂದಾಗಿ ಎಣಿಸಿ ಓ ಆತ್ಮವೇ ಕಾಲ ಸಾಧಿಸಿ ಸುತ್ತು ಗಟ್ಟ ದೇವರನ್ನು ನೀನು ಇದಿರುಸಿವಿ 

ತೆಕ್ಕೆ ೋಸುವಿ ಒಲಿಯುವಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಪ್ರೀತಿ ಪರಿಣತಿಯಿಂದ 

ಸಿಕ್ಕ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ತೆಕ್ಕೆ ಬೀಳಲು ಅವನ ತೋಳಲಿ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮ ಆಚ್ಛೆಯಲಿ ಕರಗುವನು. 

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಮಂತ್ರ ದೃಷ್ಟಾರನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಹ ಪಡೆದು 
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ಆಧುನಿಕ ಬೌದ್ದಿಕ ಭಾಷೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರಬಹುದು ಮ 

ಕಾವ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಭಾಗಗಳು ಮಾನವ ಕುಲದ ಹೊಸ ಅಂದೋಲನದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಗೇ 

ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಹಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಜ್ಯೋತಿಯ ಶಲಾಕೆಯನ್ನೇ ತೋರುತ್ತದೆ. 

20ನೆಯ ಶತಮಾನವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಚಾಚಿ ಹಾಗೂ ಅನುಭವದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಲ್ಲಿ 

ಇನ್ನೂ ನಿಕಟವಾಗಿ ತನ್ನದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುವತ್ತ ಹೊರಳಿರುವದಕ್ಕೆ ಇದು 

ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. 

ಮತ್ತು ಈ ಜಾತಿಯ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು 

ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಯು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ 

ಬುದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗು ವಾಕ್ಶಕ್ತಿಯ ಪೂರ್ಣ ಆವಿಷ್ಕಾರದತ್ತ ತುಡಿಯುವ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ 

ಬುದ್ಧಿಗುಣದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ವಿಟ್ಟನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಫ್ರೆಂಚ್ ""ಯುನಾ ನಿಮಿಸ್ಟ'' 

ರಂಥವರ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಲೇಖನವು ಇದೇ ಸ್ತರೂಪದ್ದಾಗಿವೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾವ್ಯದ 

ಮದ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಅಂತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ವಾಣಿಯ ಹೊಸ 

ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಾವು ಆಧರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಭೂತಿಯ ಹೆಚ್ಚು 

ನಿಕಟ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿರುವು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಆಂಗ್ಲೊ 

ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯಾದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಹಿರಿದಾದ 

ಕಾವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದವು. ಈ ಕಾವಿನ ಕಿಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜನ್ಯ ಕಾವ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆ 

ತಾನು ಹೇಳಲಿರುವದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಗೊಳಿಸಲು ಒಮ್ಮೆ ಲೆ ನೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಹೇಳಲಿರುವ ಆ ತಥ್ಯದ 

ಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಪನೆಯು ಈ ಅಂತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಉದ್ಗಾರ ಮೂಸೆಯನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕ ವಿಚಾರ 

ಹಾಗು ದರ್ಶನಗಳ ವಿಶಾಲವೂ ಪರಿಸ್ಟುಟವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಆಶಯವೂ ಸಾಕಷ್ಟು 

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮನಸ್ಸಿನದೇ 

ಒಂದು ದೋಷ ಆ ದೋಷವೆಂದರೆ ಯಾವದೇ ಹಿರಿದಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವೂ 

ನೇರವೂ ಆದ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಸತತವಾದ ಸತ್ವಯುತವಾದ 

ಸಮಗ್ರ ಆಕಲ್ಪನೆಯ ಪೂರ್ತಿ ವಿಚಾರ ವಲಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ನಿಕೃಷ್ಟವೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದೂ 
ಆದ ತಿರುವು. ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂಶಿಕವಾದ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಗಳೂ 

ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜೀವನ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ನಿಸರ್ಗಗಳ ಒಂದು 

ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇದು ಬರಲಿರುವ ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಯತ್ತ 

ಒತ್ತುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಈಚಿನ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಎಳೆಯು ಮಾತ್ರ. ಆದರೂ ಇದು 
ಅತ್ಯ ೧ತೆ ಸಮರ್ಥವೂ ಮೌಲಿಕವೂ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಲಸಲ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಪೂರ್ತಿ ಸನ್ಮುಖವಾಗಿ 
ಹೊರಳುತ್ತದೆ. ಇವೂ ಕೇವಲ ಬಲಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಗಳು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಇವು ಮುಂದೆ ಆಗಲಿರುವ 
ಸಂಗತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಎರಕವನ್ನು ಪ್ರಭಾವ ಮುದ್ರೆ ಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಡುತ್ತವೆ. 
ಆ ಆಗಲಿರುವದೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಮಿತಿ. ಮಾನವನ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಸರ್ಗದ ಆತೃ 
ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಂತಃಪ್ರೆ ರಿತ ಅಥ್ಯ ೯ಸುವಿಕೆಯು ಜೀವನದ 
ವೀರಾವೇಶಗಳ ಆಚೆಗೆ ಆಳವನ್ನು ತದಕುವ ವಿಚಾರದ ಬೀಸು ತಡವಿ ತಟ್ಟಿದ ನಿಗೂಢವೂ 
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ಅನಂತವೂ ಆದ ಎಲ್ಲದರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ನೋಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆಯ 
ಪರಿಸ್ಪುಟತೆ-ಇವೇ ಈ ಭಣಿತ ಭಂಗಿಯ ರತಿಯೂ ರೂಪಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. 

ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಅವತರಣಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಲಯಕ್ಕೂ ಭಾಷೆಗೂ 
ದ್ಯೂತಕವಾಗಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರದ 'ಶಿರುವನ್ನೂ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ತೆ ಕವಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ. ಕೆಲವು ಅವತರಣಿಕೆಗಳು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು 
ಖಚಿತವಾನಿ ಮನಗಾಣಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ನ ಆರಂಭದ ಮತ್ತೂ 1... 
ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮುದ್ರೆಯಿದೆ. ಅನಂತರ ಅವನು, ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೊರ 
ಮೊಗದ ನಾಟಕೀಯ ಹೇತುವತ್ತ ಹೊರಳಿದನು. ಅದು ಅವನ ನಿಜವಾದ ಮೂಲದ 
ಪ್ರತಿಭೆಯ ಒಲವು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಶವು ಅವನ 
ಮೊದಲಿನ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಉನ್ನತ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹದೇ 
ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ. ಹಿರಿದಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾಯಿಕವಾದ ಎಚಾರವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ವೈಶಾಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಈ. ಹೊಸ 
ಪ್ರಭಾವವು ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯವಾಗಿದೆ. ಜೀವನ 
ಮತ್ತು ಮಾನವೀ ಭಾವನೆಗಳ ಹೊಸದೊಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. 
ಮಾರ್ಪೆಸ್ಪ್ಸಾ ಳ ಕುರಿತು ಇದಾಸ ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಕಾರ ಆವೇಶ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ 
ಆದರ್ಶವಾದಗಳ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತರ 
ಶೃತಿಗಳಿವೆ. ಅವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತನ್ನೊಳಗಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದು ನಿಸರ್ಗದ ಜೀವನ 

ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಗತ ಜೀವನ, ಮಾನವ ಕುಲದ ಪ್ರೇಮ, ಹಾಗೂ ಚಿರಂತನದ ಎಲ್ಲ 

ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಶೋಧ ಭಾವಾವೇಶಗಳ ಅನಂತ ಸಾತತ್ಯ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ 

ಐಕ್ಕದ ಎರಕದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಭಾವಾವೇಶದ 

ಸಾ ಈ ಬಹುತೇಕ ಜಾಸು ಸ್ವರೂಪ ತಾಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಂಥ ದೇಹದ 

ಬಗೆಗೆ ವಿಕಾರ ವಶವಾದ ಅವೇಶ. 

7೩೦೬೦6 ೪/1( 5೪/೦೦! 

(0 ೩11 (715 ೪/೦7! (11೩! ೦೬ ೦" ೧೧7171೧8 1070, 

117೩! ]೩ ೦8 ೫1010! ೪೫17೮ 50! 17 (7೮ ೫, 

1114! 7೩1೦೩! 105೮ 5೪/0೦! 10 (೧೮ 7180! 08 1110 

ಆದರೆ ಇದಾಸ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. 

110! 10೯ (715 ೦೧1)/ 60 1 101೮ 1700, 00 

800೩050೮ 17111101 ೬0೦೫ 1೧೮೦೮ 0೦೦೮5; 

110 (1100 ೩! 1011 ೦ ೪/115೧೮/5 ೩೧೮. ೦1 511೩0015. 
0. 770೩0705! ೪/0೩! (130 50೩ 13೩5 511707 10 58) 

50 1018, ೩೧ 1೫೮೩/7೦6 0 170 011115 ॥0 1011; 

700. ೩ಗ ೪/1೩! ೩!! (13೮ ೪೫/1705 1೩1೮ 01೦7೦6 70( 
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1/08! (೮ 5011 ೧180! 5880510001 10 (3೮ 00೩/1. 

11) ೫೦1೦೮ 15 1110 10 730510 10೩ ೦7೮ 017, 

60170 5011! 101೮ 1000006. ೦೧ ೩ 50! 508; 

17) 8೩೦೮ 7೦76170೮7೦೮ 15 17017 070೯ ೪1೦165, 

1! 1185 0೦೦೧ 6106 101, 1700811 1 ॥೭10%/ 10( ೪/೦೧, 

1! 1185 0೦೦7 5008 ೦1, 100080 1 ॥೧೦೪/ 00 ೪/0೦[೦. 

[ ೩77 ೩೫೩/೮ ೦1 ೦(7೦ 111305 ೩೧೦ 1805, 

(0! 010 18/-0೩0ಓ ೦! 111/05 10 17೩7) 51೩/5. 

(ಅದೇಹ) ಜಡಿದು ತುಂಬಿದ ಈ ಜಗದ ಎಲ್ಲ ಸವಿಗಳಿಂದ, ಆ ಮಧು ಮಾಸದ ತುಂಬಿ 

ತುಳುಕುವ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ನೇರಳ ಮದ್ಯದ ಹೂಜಿ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟದ್ದು ಆ ತೀರ 

ಬಿಳುಪೇರಿದ ಗುಲಾಬಿ ಬಾಲ ಇರುಳಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದ್ದು. 

ಆದರೆ ಇದಾಸ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ: 

ಕೇವಲ ಇದಕಾಗಿಯೇ ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವದಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನಂತ ಚಿರಂತನವು 

ನಿನ್ನ ಮೇಲೆರಗಿ ತೇಲುತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ನೀ ಪಿಸುಮಾತು, ನೆರಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಿ 

ಕಡಲು ಉಸುರು ಹೆಣಗಿದುದು ನಿನ್ನರ್ಥ ದಿಂಗಿತವು ಈ ತನಕ ಹೆಣಗಿದುದು ಒಲಿದು 

ಕೊಡು ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲು. 

ಎದ್ದೆದ್ದು ನಿಲುಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿಗಳೂ ಉಸುರಿದುದೆಲ್ಲವೂ ನೀ ನಿರುವಿ ಸ್ತಬ್ದ 

ಇರುಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ನಿನ್ನ ದನಿ ಜನ್ಮದಾಚೆಯ ಮುಂಚಿನ ಸಂಗೀತದಂತೆ 

ಯಾವದೋ ಕಿನ್ನರ ವೀಣೆ ಕಿನ್ನರ ಕಡಲ ಮುಟ್ಟಿ ಮೀಂಟಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೊಗ ಬೇರೆ 

ಲೋಕಗಳಿಂದ ನೆನೆದು ಕೊಂಡಂತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಹರು ಅದು ಎಲ್ಲೊ ನಾ 

ನರಿಯೆ ಅದನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಹಾಡಿಹರು ಹಿಂದೆ ಎಂದೊ ನಾನರಿಯೆ ನಾನರಿಯೆ ಬೇರೆ 

ಕಾಲಗಳ ದೇಶಗಳ ಕುರಿತು. ದೂರ ಹಿಂದಿನ ಹುಟ್ಟುಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವು ಚಿಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿಯ 

ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು. 

ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ ಎಟ್ಟನ ಸೂಚಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪೂರ್ಣ 

ಸಾಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಶ್ವಾತ್ಮಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸನಾತನ ಮತ್ತು 

ಅನಂತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವತ್ತತೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು 

ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಹಾಗೂ ಆವಿಷ್ಠರಿಸಬಲ್ಲ ಸೂಚ್ಯತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದೇ 

ಒಂದು ಭಾವನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪರಿಣಾಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವು 
ಸಾಮಾನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮಕ ಸನಾತನದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಈ 
ಎಸ್ತ ರಣೆಯು ಹೊಸ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ತೀರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿ ನಿದರ್ಶಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಟೆನಿಸನ 

ಇದೇ ರೀತಿ ಗೋಡೆಯ ಬಿರುಕಿನೊಳಗಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ 
ನಿಸರ್ಗವೆಂಬುದರ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ದೇವರೂ ಮಾನವನೂ ಏನೆಂಬುದನ್ನು 



213 

ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು. 

ಒಂದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವೀಯ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯ ಸಾರವನ್ನು 

ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಕ ಇಳಿಸಿ ಪುಟಕೊಡಲಿಕ್ಕೇ ಹೆಣಗುವಂತೆ ತೋರುವ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ಇದೇ ತಿರುವು ಹೆಚ್ಚು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಯೂ ಇದೇ ಆದರೆ 

ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂಥ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅದು ಕವಿಯು ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ. 

8 0೩ಟ!1101 1110705010 ॥ಗ06 0) 50 ೩೧೮. ೪೫1೧೦, 

1೬/೩01೮ 11017 1೮ 0೩11) 606! 01 1110, 

(ಚೆಂದದ ಗೆಳೆತನ ಬಿಸಲಲಿ ಗಾಳಿಯಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಬದುಕಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ದೂಳಿನಿಂದ 

ತಾಳಿ ಉಳಿಯಬಲ್ಲದ್ದು) ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪೆಸ್ಪಾಳ ತಾಯ್ತನದ ಮಾನವೀಯ ಒತ್ತಾಸೆ - 

70 10 58811 811೮ 1730೮ 0೩55100೩1೮ 01116707, 701 

5೦77೮ 7೩೦1೩೧! 8೧೮! (1೩! ೪೫11! 005715೮ 177೮ ೦116, 

8! 01೩17001178 117305 ೩೧೮ 111!1೮ 10೩/15 17೩! ೦, 

(ಮತ್ತು ಆತ ನನಗೀಯಲಿ ಭಾವಪುಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ತೀರ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಯಾರೂ 

ಥಳಥಳಿಸುವ ದೇವನಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನೇರುವ ಅವಯವಗಳು ತಪ್ಪ ತಪ್ಪುವ ಹೃದಯಗಳು.) 

ಈ ವಿಚಾರ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದನ್ನು 

ಅಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನಾ ಗಿ ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅದರ ಉಕ್ತಿಯ ತಿರುವು ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ 

ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳದ ಅರ್ಥವತ್ತತೆಯತ್ತ ಅಂತಃಪ್ರೇರಿತವಾದ 

ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯ ಆಚೆಗೆ ಗಹನವಾದ 

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕತೆಯ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತೆಕ್ಕೆಬಿದ್ದು ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡ 

ಬಾಳಿನ ಆಳದ ಏನೋ ಇಡಿಯ ಸ್ಪಂದನದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಲಯಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 

ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆಯ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಸರ್ಗದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ 

ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂವೇದನೆಯ ಉತ್ಕಟತೆಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ. 

1೮ 17701707 60೦೧ 

17೧೦೧ ೪/೮ ೩೮ ೦೦೧50105 ೦8 17೮ 50೦7೦! 681/0, 

7710 (7೮ 68/6055 (74! ೪೫/೮ 1001 15 8೦೦೧ 

(ಈ ಗಹನ ಕ್ಷಣವು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರೆನಿಸುವ ಕತ್ತಲೆಯ ನಡುವೆ ಆ ಗೂಢನಸುಕಿನ 

ಜಾವದರಿವು ನಮಗಾದಾಗ) ಅಥವಾ ಆ ಉತ್ಕಟತೆಯೊಳಗಿಂದ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು 

ನೋಡದಿರುವ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಜ್ಞಾತವೂ ನಿರ್ಜೀವವೂ ಆಗಿ ತೋರಿ ಬರುವ 

ನಿಸರ್ಗದ ನೇರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವಕ್ಕೆ ಕವಿಯು ಹಾಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ. 
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170೦5 

1011011055 11 ೩0 ೮೦5(೩5)/ ೦1 1೩10 

(ಮರಗಳು ನಿಶ್ಚಲ ಮಳೆಯ ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿ) 

ಮೆರಿಡಿಥ್ನು ತನ್ನ ಮಿಗಿಲಾದ ಚಿಂತನಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವದು ಕೇವಲ 

ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ನಿದರ್ಶನೆಯೋ ಅದರ ಸುಸ್ಪುಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ 

ಕೂಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಪಾರ್ಥಿವ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಆತ್ಮದೊಮದಿಗೆ ಮಾನವನ ಆತ್ಮದ 

ದೃಷ್ಟಿಕವಾದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ. 

1 1018000೧ 17೮ 1031151010 

5೦. ೦1050 07೩! 17) ೦೦೧5೮0! 

15 ೦೧1) ೩5೩೦6 10£ 5011115 7785800 

10 10೩0 1017 (70೦5 ೩೧ 110೫೦೧5. 

10 (15 00೦೦೩೬೩೮ ೪/11] 110171 1 6%/€1! 

1 (100811, ೫/011೮ ೦೩11111 0೦1 

10 [0೩೮ (10 11705 00೩/೯ ೦೩/0 00518೧5 

51೩11 57೦೩೬ 1೦೯ 1110೮ ೦೧ ೦೬೯. 

(ಅದೃಶ್ಯದ ನೆರೆಹೊರೆ ನಾನು ಆದು ಇಷ್ಟು ಸನಿಯ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಳುವದು ಮಾತ್ರ 

ಮೊಗವಾಡವಿಟ್ಟ ಚೇತನಗಳು ಮರಗಳಿಂದ ಹೂಗಳಿಂದ “ನೆಗೆದು ಹಾರಲು ಏಕೆ ಇದು 

ಎಂದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಾಗ ಪ್ರಿಯ ಪೃಥ್ವಿ ರೂಪಿಸಿದ 

ಗೆರೆಗಳನ್ನು ನೊಡಲು) ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಬಾಳನ್ನು ಅಡಲಿಹುದು. 

ಮತ್ತು ಇದೇ ತಿರುವು ಜೀವನದ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ಮಗ್ಗಲುಗಳ ಕುರಿತು 

ನೇರವಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿಯಂತೆ. 

1,0761) ೩೧೩8೦೧1505 ೦೯ 1205010, 

1೮ 11511055 17001೮ 0೦8 ೦1111100, 

(ವಿಸ್ಥರಣದ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಚಂಚಲ ಕಿರಿಯಲೆಗಳು) 

ಈ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಟು ಹರಿಯಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 
೧೨ 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ. ಮಾನವ ಆ ್ತ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಪಂಚದ 
ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಸಮಗ್ರ ಆತ್ಮಿಕ ಅಂಗವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮೆರಿಡಿರ್ಥ್ನದೇ ಇನ್ನೊಂದು 
ಪದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಆಯ್ದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. 

'110. $001 (10 10010೧ 08 00 81) ೩೧76 7086 
ಓ. 70110% 00೦0 ೦೩/11 ೮15೮ 70871781055. 

(ಅಗಸದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವೊಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅದರ 
ಪ್ರತಿಫಲನ ಓದುವದು.) 

ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆಚೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಅದು ಸೂಚಿಸುವದರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯು ಈ 
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ಪೃಥ್ವಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸುವ ಚಲನೆ ಅದನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವದಲ್ಲ 

ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವದಲ್ಲ, ದೂರ ಎಸೆಯುವದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ತನ್ನದೆ ಆದ ಹುದುಗಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ವಾಸ್ತವತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಮನುವಂಶವೇ ತನ್ನ ಉನ್ನತೆಯ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ 

ಪಡೆಯಲಿರುವ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮಾನವನು ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನವ ಅವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ 

ಆ ಒಂದು ಆಯಕಟ್ಟನ ಗತಿ ಚಾಲನೆಯದು ಆಗ 

76 ೪116 0110800 0೦೬! 0೦1 (13017, 17೮ 0೧10161) $12810, 

10! 1011011178 (7೮ ೦೩೩ ೪೫1! ೪೫/1100 1110) ೫೯೮ ೦೯೦55೦೮, 

11. $1೩07೮ 01 17೮ (005 ೪/11 (10) ೩1೩10. 

16) 5೩11 111! 101೯ 5೩/1 10 17300! ೧೦೯ 1.೦16, 

']'11೮1715011%05 17೮ ೩೧1೧78 ೦0೦೫೧. 

(ದೋಷ ವಿಷ ಅವರೊಳಗಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ವಿದ್ರೂಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಅಡ್ಡ ಹಾಯ್ದು 
ಬೆರಕೆಗೊಂಡ ತಮ್ಮ ಆ ಪಶುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ದೇವತೆಗಳ ನಿಲುವಿಕೆಯನ್ನು 

ಮುಟ್ಟುವರು. ಅವು ತಮ್ಮ ಈ ಭುವಿಯನ್ನು ಅವಳ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಕೊಡಲು ಅವರು 

ಉದ್ದರಿಸುವರು. ಅದಕೆ ತಾವೇ ಶ್ರುತಿ ಮಿಡಿವ ತಂತಿಯಾಗುವರು) 

ಇದು ವ್ವಿಟ್ಟನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಟ ದನಿಯಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಹೊರ ಏಳುವ ಅದೇ 

ಆಲಾಪನೆ ತನ್ನ ಆಶಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿದ್ದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು 
ಗಹನವಾದ ಸಂಸ್ಪರ್ಶವಿದೆ. ವೇದನೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನವಿರಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ದರ್ಶನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಉದ್ಗಾರದ ನಿಕಟತೆಯು ಇದರ :- ಮೋಹಿನಿಯೂ 

ವಿಶೇಷತೆಯೂ ಆಗಿದೆ. 

ಈ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸುಳುವು ಎರಡು ಹಿರಿಯ 
ಐರಿಶ್ ದನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನವಿರಾದ 

ನುಣ್ಣಗಿನ ಸೆಲ್ಫಿಕ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಸರಣಿಯ ಸುಶ್ಲಿಷ್ಟತೆಯ ಎಳೆಯಿಂದ 
ನೆರವು ಪಡೆದು ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಂತರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ದಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ 

ಸತತವಾದ, ಪ್ರಜ್ಞಾಯುಕ್ತ ವಾದ, ಜಾಗೃತವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು 

ಯೇಟ್ಲನ ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯವನ್ನೇ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಬೆಳಕು ನಾಜೂಕು ಮತ್ತು ಚೆಲುವಾಗಿ 

ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಕಾವ್ಯದ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವು 

ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡ ಬಗೆಯನ್ನು 

ಗಮನಿಸುವದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಬೇಕು. ಇದು ಐರಿಶ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು 

ಪುರಾಣ ಅಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಮಾನವನ 

ಪಾರ್ಥಿವ ಜೀವನವನ್ನು ಅದೃಶ್ಯ ಮನೋಮಯ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುವ 

ವಿಚಾರಸರಣಿಯೇ ಅಭರಿಯು ಯು ವಸ್ತುಜಾತದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮಿಕ 

ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದಾದರೆ ಈ ಮನೋಮಯ ಜೀವನವನ್ನು 

ನಾವು ಕಾಣಬಲ್ಲೆವು. ಈ ಜೀವನವು ಈ ಪಾರ್ಥಿವ ಜೀವನವನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
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ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತುವಿಕೆ ಮುಂದೊಡ್ಡಿದ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರ್ಶ 

ಕಲ್ಪನಾಲೋಕದ ಚಿರಂತನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಉಜ್ವಲವಾದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬದುಕಿನ 

ಚಿಹ್ನೆ ಗಳ ವಾಚನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಬದುಕನ್ನೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು 

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ 

ಮಿತಿಮೀರಿದ ಜಡಭಾವಗಳೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಏ ಇಯ ಕಾವ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 

ತೇಜಃಪುಂಜ ಹೊಳಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅರ್ಕವಿಳಿಸಿದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. “ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ಶಬ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆ ಪ್ರೇಮದ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ತ ಅನಂತ ಉಗಮದ 

ಒಂದು ಜೀವಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಉದ್ಗರಿಸುತ್ತಾನೆ. 

'`)/೮ 0೩6೮ ೩೮1೮ಟ 10 10೫೮ 17೮ 016; 

೮ 00೩/6 ೩/೦೮ 10101 1700, 

')/7080 108175 ೩/೮ 177/೩0 ೩76 078016, 

5180 10೦ ೬5 17077 17೮ 10೩/೬ 0 7707. 

(ನಾವು ಬಿಳ್ಳೊಂಡೆವು ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನಿಯನನು ಆಗ ಕೇಳಿದೆವು 

ಅವನ ರೂಪಗಳಾ ಕೋಟ್ಯಂತ ಅಗಣಿತ ನಮ್ಮೊಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮುಸಿರ ಬಿಡುವವು. ಮಂದಿಯ 

ಹೃದಯಗಳಿಂದ) 

ಈ ಕಾವ್ಯದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಲು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭೀಪ್ಸೆಯಾಗಿರುವ 
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 
ಅಲೌಕಿಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಂದುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 
ತುಸು ದೂರವಿದ್ದಂತೆ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳಕು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ 
ಪಟಲದೊಳಗಿಂದ. ಇನ ಓತ್ತ ತೂರಿಬರುವ ಆತ್ಮ ಸತ್ವದ ಬೆಳಕು ಈ ಬುದ್ದಿ ಮತೆ ಯೊಳಗೆ 
ಅದು ತನ್ನ ಮಾತಿನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ವ್ವಿಟ್ಟನ ಮತ್ತು ಮರಿಡಿಥ್ 
ಹೇಳುವ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವಿಗಳ ಪ್ರಾಂಜಲ ಲಗ್ನವಾಗಲು ನಿಕಟ ಐಕ್ಕವಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ 
ಇದು ಆಸ್ ಉನ್ನತವಾದ ಆತ್ಮದ ತ ದರ್ಶನದ ವಿವಿಕ್ಷಿತವಾದ ಶಿಖರವು. 
ಈಚಿನ ಕಾವ್ಯದ ಮಗ್ಗಲು" ಉಳಿದ ಭಾಗವೆಲ್ಲ ಪೃಥ್ವಿಯ ಪಾತಳಿಗಳಿಂದ ಸತ್ಯದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ 
ಏರುವ ಇಲ್ಲವೆ ಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಎತ್ತ ಕರಗಳಿಂದ ಸ್ಟ 
ಸೀಮೆಯಿಂದ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೆಳಗೆ ನೋಡುತ್ತ ಮಾನವನ 'ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಎಶ್ವದ 
ಚಕ್ರನೇಮಿಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. 



ಪ್ರಕರಣ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು 
ಹೊಸ ಹುಟ್ಟೋ ಅಥವಾ ಹ್ರಾಸವೋ ? 

ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಉತ್ಕಾಂತಿ ಆಥವಾ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ 
ನಿಂತಿರುತ್ತೇವೆ. ಸಶಷ್ಟಿ ಅದರ ಗತಿಯು ನಾವು ನೊಡಿರತೆ. ಸರ್ವ ಸಾಧಾರಣ ವಿಕಾಸ 
ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆ ೀ ಅನುಸರಿಸಲು 
ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ೇಕೆಂದರೆ, ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ. ಅದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ 
ಪರಿಪೂರ್ಣವೂ ಸೂಚಕವೂ ಆಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಕಲ್ಪಕತೆಯ 
ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ಕಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಚೇತನದ ಏರಿಕೆಯ ಸುತ್ತನ್ನು ಅದು ಅತ್ಯಂತ 
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರಣವಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ತ್ರಿ 
ಯುರೋಪಿಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿ 
ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನೇರವಾಗಿ 
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಗಂಭೀರ ಪರಿಮಿತಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೂಲ 
ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ಸೆಲೆಗೆ ಕಾವ್ವದ ಆತ್ಮದ ಆರೋಹಣೆಯ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ 

ಇಲ್ಲವೆ ಚಾಲನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ 
ಅತ್ಯಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಹುತೇಕ 
ಯಾವಾಗಲೂ ಅವುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಕ ಪ್ರಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ 
ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವನಲ್ಲಿಯ ಇತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯಂತೆ ಕಾವ್ಯವೂ ಉತ್ಕಾಂತಿ 
ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವರೂಪ, ಉಪಾಧಿಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು 

ನಿಯಮಗಳು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಚಟುವಟಕೆಯೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯ 

ದೈವಿಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿಯೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ 

ದೂರ ಸರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸುವದು ಕೇವಲ ಸಂಕಟಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಣೆಕವಾಗಿ 

ಅದು ಏನೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದಾದರೂ ಅದು ಕೊನೆಗೂ ನ್ಯೂನತೆಯ ಟುಟ್ಟಕ್ಕೆ 
ವ್ಯರ್ಥತೆಗೆ ಅಥವಾ ವಿಘಟನೆಯ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೆ ಸಾವಿಗೂ ಮುಳುವಾಗುವದು 

ಖಂಡಿತ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಈ ನಿಯಮದ ಈ ಧರ್ಮದ ಒಳಗಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ 

ವಿಕಾಸದ ಕ್ರಮವಿದೆ. ಉತ್ಕಾಂತಿ ವಿಕಾಸವೆಂದರೆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 

ಹುದುಗಿದ್ದ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುವದು, ಸರಳವಿರುವದು ಹೆಚ್ಚು 

ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುವದು. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಹನ ಗಂಭೀರಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವದು. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಆವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಮಿಗಿಲಾದ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಇಂಬು 

ಗೊಡುವದು. `ರೆದರೆ ಕಾವ್ಯವು ಸ್ “ಮನೋ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬಿಳವಾ ಮನಸ್ಪತ್ವಕ್ಕೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆ, ಕಾವ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾನವನ ಆತ್ಮ, ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ರ 

ಉತ್ಕಟವಾಗಿ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಕಾಸದ ಕ್ರಮ 
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ರೇಖೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಮ್ಯಕ್ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವು ವಿವೇಜಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅದರ ಮನೋವೈಜ್ಞಾ; ನಿಕ 

ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತಕ್ಕದಾದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಶಬ್ದ ಕಲ್ಪನೆ 

ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ 'ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಖೌ ಸ್ಯಾ ಭಾವನೆ, ಎಶ ಮತ್ತು 

ಓಸೋಜಾವಂತ ಬಗೆಯನ್ನು ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮದ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಗಸ ಮಾತಾಡಲು 1... ಮಾನಸಿಕ ಪಾತಳಿಯನ್ನು 

ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಲಯದ ಭಾಷೆಯ ಬಂಧದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲವೂ 1 (ಇ್ಲೀ 

ಅವು ಅದರ ರೂಪ, ಪ್ರಕಾಶ, ವಾಹನ ಅವು ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುಣವನ್ನು ಲಕ್ಷಣವಂತಿಕೆಯನ್ನು 

ಪಡೆಯುವದು ಆ ಮನೋಧರ್ಮದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ 

ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ. 

ಕಾವ್ಯವು ಮಾನವನ ಆತ್ಮದ ಉತ್ಕಟವಾಗಿ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ರಸಾನಂದದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ 

ಶಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಆ ಆತ್ಮದ ಎಕಾಸವನ್ನು ತನ್ನ ಉತ್ಕಾಂತಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 

ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದೇನೆಂದರೆ, ನಿಸರ್ಗದ 

ಆತ್ಮದಂತೆಯೇ ಮಾನವನ ಆತ್ಮವೂ ಭೌತಿಕ ಬದುಕಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಊರಿರುತ್ತದೆ. ಅದು 

ಪ್ರಾಣಮಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು 

ಚಿಗುರೊಡೆದು ಹಲವು ನಿಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗುರಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೊಗ್ಗೆಗಳ 

ಎಫುಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಫುಲ್ಪಪಲ್ಪವ ರಾಸಿಯಲ್ಲಿ 

ಪಹುಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಇಡಿಯ ವಿಕಾಸ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಹುದುಗಿದ್ದ ಸತ್ವ 

ಚೈತನ್ಯದೊಳಗಿಂದ ಮಾನವನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನಂತ ಆತ್ಮವು ದೇವನ ಶತದಲ ಕಮಲವು 

ಅರಳಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನವನು ಈ ಪಾರ್ಥಿವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೀವದ ಇತರ 

ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ವಿತವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ್ದರೂ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ 

ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಶಿಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣೀಭೂತವಾದ ಎಲ್ಲವೂ 

ಭೌತಿಕತೆಯನ್ನು ಜೀವನವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಹೂಡುವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಕ್ಕೆ 

ಒಪ್ಪಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಟದಿಂದ ಆದು ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ 
ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಮೀರಿ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸಾಗಿ, ಮಾನವನಲ್ಲಿಯ ದೈವೀ 

ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಮೊದಲು ತನ್ನ ನೋಟವನ್ನು ಹೊರಗಿನ 

ಪ್ರಪಂಚದತ್ತ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಹೊರಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು 

ಏಕಾಗೃವಾಗಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಅದರ ಎರಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಳಿನ 

ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಕೃತಿಗೆ ಭೇದಕವಾದ, ಮೌಲಿಕವಾದ, ಗಹನವಾದ ಧ್ವನಿಯು ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಅವು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವು ಅತಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಇದು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಗುಟ್ಟನ ಗುಣ. 

ಕೆಲಸಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ನಿಚ್ಚಳನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆಡುಹುವರು- ಬಹುಶಃ ಅವರು ಸೆಲ್ಪಿಕ 

ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ. ಆದರೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
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ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ 
ಆತ ತಾನೊಂದು ಯಾವದೇ ಸತ್ಯದ ಅಂತರಿಕದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಭೌತಿಕ 
ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ವೈದಿಕ `ಬುಷಿಗಳ 
ಸೂಕ್ತ ಗಳಲಿ ಬ್ಲಿಯಂತೆ ಕಾವ್ಯವು ಕೆಲವೊಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ತೇಪೊಡದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಾನವೀ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಈ ತಿರುವನ್ನು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿಯೂ ಚೆಲುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ 
ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಘೂ ಬಗೆಯ ಮಾನಸಿಕ. ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿರಿದಾದ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು 
ನಿಲುಕಬಲ್ಲದು ದೇವತೆಗಳ ಭೌತಿಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲದು. ಮತ್ತು ಮಾನವನ 
ಸುವ್ಯಕ್ತ ಜಡ ಭೂತ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ರ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಟುವಟಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 
ಚಂದು ದೈವೀಗುಣವನ್ನು ಹಚ ತನ್ನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹಿರಿಮೆಗೆ 
ಎತ್ತಬಲ್ಲದು. ಮ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಮರ್ನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದ್ದುದ 
ಮಿಗಿಲಾದ ಆಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಬಾಹ್ಯ ಅರ್ಥ ಅಂತರಿಕವಾದ ಸುಸ್ರ 
ತಿರುಎನಿಂದ ತನ್ನ ಏಚಾರ ಕ್ರಿಯೆ. ಆತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ, ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿ 
ಸಂವೇದನೆಯ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ ಜೀವನದ ಭಾವಾವೇಶ "ಮತ್ತು ಆ 
ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆದರ ಆನಂದ ಮತ್ತು ವೇದನೆ ಅದರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಭಯಾನಕತ 
ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಬುತ ರಮ್ಯತೆಗಳು ಅನಿಸಲು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತದೆ. ಅವನು 
ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರೇರಿತ ೫ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮಕ ಸಂವೇದನೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂವೇದನೆಯು ಅವನು ಮೊದಲು ಒಳಗಡೆಗೆ 
ಹೊರಳಲು ಹತ್ತಿದಾಗ, ಅವನ ಆತ್ಮನು ಸಂಧಾನದ ಮೇಲೆ ತಾನಾಗಿ ಒಲುಮೆಯಿಂದ 

ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಕಾಮಾತ್ಮವೂ ಕಾವ್ಯವೂ ಈ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸದೊಂದು 
ಬಗೆಯ ಮಹಿಮೆಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮಾದರಿಯ 
ಎತ್ತರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. 

ಈ ವಿಧದ ಕಾಣ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೋಟವು ಜೀವನ ಚೇತನದ್ದು, ಭಾವನೆ ಚಿಂತನೆ, ಕಲ್ಪನೆ 
ಎಲ್ಲವೂ ಅದರ ಸತ್ವದ ಉಕ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರ ನೋಟ 

ನಿರ್ಮಿತಿಗಳ ಈ ವಿಧವು ಮನೋಜೀವದ ಮಿಗಿಲಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ 

ಹಿಡಿದಿಡಲಾರದು. ಅವನು ಜೀವನದ ಭಾವಾವೇಶ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ 

ಸೂಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಕಾಲ ತಾದಾತ್ಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 

ತಾನು ಏನು ಅದು ಏನು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನಿರ್ಬಂಧ ಎತ್ತರದಿಂದ 

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯದ ನಿಚ್ಚಳವಾದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾದ ಕಲ್ಪನೆ 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು, ತನ್ನ ಭಾವಗಳನ್ನು ಜೀವಾಳದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ 

ಆಳುವದು. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ, ವಿವೇಕದ ಶಾಂತ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವದು. ತನ್ನ 

ಹಾಗೂ ನಿಸರ್ಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮವನ್ನು ಅದರ ಕಾರಣ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು 

ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವದು. ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುವದು. 
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ಅವನು ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಾದಾ ಬರಿದಾದ 

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ. ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಪ್ತ 

ವೆನಿಸುವ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗತಿಕ್ರ ಮವನ್ನು 

ಅನುಸರಿಸಿ ಕಾವ್ಯವು ಸುಶ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಯತವಾದ ಬೌದ್ದಿಕ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಇಲ್ಲವೆ 

ಕಲ್ಪನಾಮಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು "ಬಲಿಷ್ಠ ಕಲ್ಪನೆಗಳೂ 

ವಿಚಾರಗಳೂ ನಿಚ್ಚಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ದರ್ಶನದ 

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 'ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿಚಾರದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು 

ಬೆಳವಣಿಗೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದುವೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟನ್ ಕವಿಗಳ ಹಿರಮೆ. ಆದರೆ 

ಅನಂತರ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯದ 

ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತೆರದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಗಳ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ 
ಹೊನಲಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ಎಂದೂ ತಣಿಯದ ಗಮನ 

ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲದ ಸರಣ ಇವುಗಳಿಗೆ 

ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದುವೆ ಆಧುನಿಕ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಎಚಾರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದ ಮಾದರಿಯು. 

ಪ್ರಾ ಮನೋವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಏಳುವ ಕಾವ್ಯವು ಹಲವು ಮಗ್ಗಲಿನ ಕಾವ್ಯಮಯ 

ವಿಚಾರಗತಿಯಿಂದ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಾಹ್ಕ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು 

ಅವುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಮಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗೀಯ 

ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವ ರಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ, 
ಸೌಂದರ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯ, ಚಿತ್ತ ಪ್ರಾಭಾವಿಕ ದರ್ಶವಾದಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯ, ಹಾಗೂ ವಿಚಾರದ 

ರೀತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಮತ್ತು ಹಲವು ಅವಸ್ಥೆ ಗಳೂಳಗಿಂದ ಹಾಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಗೀಯ ಪ್ರಕಾರವು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದು ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ ನೈಜವೆನಿಸುವದಿಲ್ಲ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆ ಮಾರ್ಗೀಯ ಸತ್ವದ ಚೇತನವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ 
ಎಚಾರ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ವಿಪರೀತ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ವಿಪರೀತ ಚಿಂತನಪರ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ 

ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತೃಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಸ್ತ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪಳಗಿದ ಶ್ವೇತ 

ಅಮೃತ ಶೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಶುದ್ಧ ಸುಶ್ಚಿಷ್ಟವಾದ 

ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಪಾರ್ಥೆನನ್ ಕಟ್ಟುವದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು 

ವಪರೀತ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ 

ಮಾಡಲು ಆಗದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಹಿಂದಿನ, 

ಪೂರ್ವದ ಮಾದರಿಯ ಪರಿಣತಿಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದ್ಬುತರಮ್ಯ ರೊಮ್ಯಾ ಟಿಕ್ 

ಸರಣಿಯ ಎಳೆಯು ಈ ವ್ಯಾಪಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆಯ ಒಂದು ರಾಗ ಆದರೆ ಜೀವನ 

ಚೇತನದ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧವೂ ನೈಜವೂ ಆದ ಅದ್ಭುತ ̀ರಮೃತೆಯು ತನ್ನನ್ನೇ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ 

ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದ ಪರಿವೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂಥ 'ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯತೆಯೂ 

ಇನ್ನು ಶಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಆದಕ್ಕೆ ನಿಲುಕಲು ಹವಣಿಸಿದರೆ ಅದೊಂದು ಕೃತಕತೆ ಅಭಾಸವಾಗಿ 
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ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಠೀವಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನೇ 
ಪ್ರತಿಭೆ. ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಈ ಯು ಬಹುಕಾಲ ಜೀವಂತ ಉಳಿಯಲಾರದು. ಜರ್ಮನಿ 
ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ರೊಮ್ಯಾ 0೦ಟಿಕ್ ಪಂಥವು ಸೋತುದರ ರಹಸ್ಯವೇ ಇದು. 
ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಗಯಟೆ ಮತ್ತು ಹೈನರು ಮಾತ್ರವೆ ಈ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕರಯ ಮ 
ಕೃತಕತೆಯ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಪುರಾದಜು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಳೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ 
ಸುಕಿಹ ಸ್ವರಸಾಮರಸ್ಯದ ಉದೆ ಪ್ಷೇಶವನ್ನು ಸಂಪನ್ನ ಗೊಳಿಸುವ ತಂತಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ 
ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದ ಉಳಿದ ಜರ್ಮನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ನಿರ್ಮಿತಿಯು 
ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೂಚ್ಯ ವ್ಯಂಜಕವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ೩ರ ಅಲ್ಪ ಭಾಗವು 
ತನ್ನ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಲ್ಲವೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅನಂತರ ಜರ್ಮನಿಯು ಒಂದು 
ಸಂತತವಾದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಹೋಯಿತು. ಅದು ಒಂದೆಡೆಗೆ 
ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಏಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಹೊರಳಿತು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಮನಸ್ಸು ರೊಮ್ಯಾಂಟಕ್ ಪಂಥದಿಂದ ತೀರ 

ದೂರ ಸರಿಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಿಗಿಲಾದ 
ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೂ, ಆದು ತನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೈಜವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿ 
ಪ್ರಧಾನ ರಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಸತ್ವದ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಸಹಜ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ತಪ್ಪು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ವರ್ಡ್ವರ್ಥ್ ಮತ್ತು 
ಶೆಲ್ಲಿಯ ಕಾಲದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರೂೊಮ್ಯಾಂಟಕ್ ಕಾವ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 

ಅದು ತನ್ನ ಸತ್ವಸಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತೋರುವದು ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ವೃತ್ತಿ 
ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಾಳಿ ಉಳಿದದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ 
ಹಿರಿದಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಘಟಕದಿಂದ, ಅದರ ಅರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿರುವಿನಿಂದ 

ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ಥ್ನ ನೈತಿಕ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದೊಡನೆ ಇದ್ದ ಭಾವಸಮಾಗಮದಿಂದ 

ಶೆಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಪಕತೆಯ ಲೋಕಾತೀತತೆಯಿಂದ ಕೀಟ್ಸ್ನ ಸೌಂದರ್ಯೊೋಪಾಸನೆಯಿಂದ, 

ಬೈರನ್ನ ಟೈಟನ್ ತತ್ವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಲದಿಂದ, ಕಾಲ್ರಿಜನ ನಿಸರ್ಗಾತೀತ ತತ್ವದಿಂದ, 
ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹೆಳುವುದಾದರೆ, ಅವನ ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ 

ತತ್ವದ ಕುರಿತಿದ್ದ. ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಬ್ಲೇಕ್ನ ಅಂತರಿಕ ಚಿತ್ಲೋಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ, 

ಕೇವಲ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ "ರಮ್ಯತೆ 

(ರೊಮ್ಯಾಂಟಕ್ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಿತು. ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕವೆ ಹಿರಿದಾದ, 

ಜೀವಂತವಾದ ಯಾವದೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬರೆ 

ಸೋಲುಗಳ, ಅಪಯಶಸ್ಸುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದವು. ಈ ಬಗೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ 

ವಾಸ್ತವವಾದವು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಜವಾದ ತಿರುವು ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಲಮಟ್ಟಗೆ 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ದಾಳಿ ಇಕ್ಕುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಭುತ್ವ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಆಗ ಕಾವ್ಯವು 

ಹ್ರಾಸಗೊಂಡು ಸಹಸ ರಢ ಕಿ ಬಹುಮುಖ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಯುಗದ ಕಾವ್ಯವು ತನ್ನ 

ಬಹು ಮುಖತೆಯಿಂದಲೇ ಬಾಳಬಲ್ಲದು. ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು 
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ವೀಕ್ಷಿಸುವ ವಿಚಾರಿಸುವ, ವಿರಚಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ರಸಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಮಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ , 

ದ್ರವ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಯೇ ಅದು ಉಳಿಯಬಲ್ಲದು. 

ಆದರೆ ಈಗ ಬರುತ್ತದೆ, ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಕಾಂತಿ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿಯ ಜೀವಾಳದ 

ಮಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ಪಾ ಬೌದ್ಧಿಕತೆ ಈ ಬುದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದ ಯಾತರಲ್ಲಿ 

ಕೊನೆಗಾಣಲಿದೆ) ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತನ್ನಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಬೇರೆ ಯಾವದಕ್ಕೂ ಒಯ್ಯಲಾರದಾದರೆ, 

ಅದರ ಕಾರ್ಯ, ಅದೆಷ್ಟೇ ಉಜ್ವಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಕಾವ್ಯದ ಗ್ಲಾನಿಹ್ರಾಸ ಅಥವಾ 

ಅವನತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ನಮ್ಮ ಇತರ ಶಕ್ತಿಗಳ 

ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಪತ್ಯ "ಸ್ವಾಪಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರ ಹ್ರಾಸವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 

ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಯ "ಮತ್ತೆಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಜರ್ ಪರಿಮಿತಿಗಳ ನಡುವೆ 

ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬುದ್ದಿಯ ಪ್ರತ್ರೇಕೀಕರಣ, ಅಮೂರ್ತ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಪೃಥಃಕರಣ; 

ಇನ್ನೊಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಪ್ರಪಂಚ. ಅದರ ಹಿರಿದಾದ 

ಸಾಧನೆಯು ಇವೆರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಅತ್ಯಂತಿಕ ಕಾರ್ಯ, ಅತಿ ದೂರದ ಪ್ರಗತಿ ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾದ, 

ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿ-ಮಿಗಿಲಾದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣತಮವಾದ ಅದರ ಸಿದ್ಧಿಯು 

ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ವಿಕಸಿತವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ 

ಯುಗವು ಗ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೊಂದಿತು. ಅದು ಮಿನಾಂಡರ ನ ಪ್ರಹಸನಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಸರಣಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕೃತ್ರಿಮತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಲಿಯ ಗೋಪ 
ಕಾವ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಚೆಲುವಿನ ಉಕ್ಕಂದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ತತ್ವಜ್ಞಾನವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 

ಆಕ್ರಮಿಸಿ ನಿಂತಿತು. ಅಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಟಲವಾದ ಆಧುನಿಕ 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಣಾಮವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಲೀಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. 

ಅದಾಗ್ಯೂ ಇದೇ ಸಮಯ ಈ ಯುಗದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಿರಿದಾದ, ಭದ್ರವಾದ 
ಎಶಿಷ್ಟವೆನಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಕಲೆಯ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅದು 
ವಿದುರ್ಶಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ 
ಅಮೂರ್ತ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಬಲದಿಂದ ಅಭಾವಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ನಿಶ್ಚಿತ 

ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿ ಆಕಾಲಖಂಡದಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ 

ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ತಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನದ 

ಸಲುವಳಿಗಿಂತಲೂ ವಾಯವಹಾರಿಕ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಮತ್ತು ವಿಧಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾರ್ವಭ್ೌಮವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಾಳಿಕೆ ನಡೆಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ 

ವಿಚಾರವು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಅದರ ತಳ 
ಹದಿಯಲ್ಲಿಯೇ. ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿರದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು 'ಉನ್ನತ ಮತ್ತು 
ಪರಿಶುದ್ಧ ಕ್ರಿಯಾವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ಇನ್ನು ತನ್ನ ಆದರ್ಶವಾದಿ 
ಅಂಗದಿಂದಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿದಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು "ಮಾತ್ರ ಉಂಟು 
ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಬಲಿಷ್ಠ ಯಂತ್ರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಟ್ಟ ಯ ಭ್ರೂ 
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ಪರಿಕರ ಸಲಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ 
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಡೆದೆದ್ದು ಕಾಣುವ ಮತ್ತು ಆಭೂತಿಪೂನಾವಾಜ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು 
ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವು ತನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ 
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಈ ಯುಗದ ಚೇತನ ಇವುಗಳ 
ನಡುವಿನ ಒಂದು ಬಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಯಾವದೊಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಹಜ 
ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಉಳಿದದ್ದು, ಕಲ್ಪಕತೆಯ ಮತ್ತು ರಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ 
ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮಿಗಿಲಾದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ. ಈ ಪರಿಶ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು 
ನಡೆಯುವದು ಜೀವನದ ಕಾವ್ಯಮಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಪೂರ್ಣ 
ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಬಿಂದುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗುವ 

ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎನಿಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು 

ರಸಮಯ ಉಪಲೀಲೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು. ಪ್ರಾಚೀನ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 

ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಮಿತ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಚಿನ ಕಾಲ ದಲ್ಲಿ ಆದಂತೆ ಅದು ಮಾನವ 

ಜನಾಂಗದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. 

ಕವಿಯ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 

ಕಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು 

ಅವನತಿಯ, ಹ್ರಾಸದ, ಗ್ಲಾನಿಯು ಅನಿಸಹತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ. ಸುಳುವುಗಳಿಂದ ಕಾಣಬಲ್ಲೆವು. ಆದರೆ ಈ ಹ್ರಾಸವನ್ನು ತೀರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 

ಇನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಿಲ್ಲ. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸಾತೃಕ ಅವನತಿಯ 

ಮುಂಬರವಿನ ಸತತವಾದ ಅರಿವು ವ್ಯಗ್ರ ಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಕುರಿತು 

ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದರ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಕಲೆಯಲ್ಲಿಯ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ 

ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಾಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಒಲವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯದ 

ಇಡಿಯ ಮೂಸೆಯನ್ನೇ ಒಡೆದು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ 

ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯ ಅದರ ವಿವಿಧ ಆಸಕ್ತಿ ಗಳ ಎತ್ತರದ-ಕೆಳಮಟ್ಟದ 

ಉದಾತ್ತ-ಸಾಮಾನ್ಯ ಚೆಂದ- ಅಂದಗೆಟ್ಟ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಳಪುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿರುವುಗಳಿಗೆ 

ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು 

ವ್ಯವಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಗಮವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಡಕಿನ 

ವ್ ಕೈಲಪುೂೂಂದಃ ಇತಿಮಿತಿ ಮತು ್ತ ಅಸ್ಪಸ್ಥತೆಯ ಜಜಾಯ ಈ ಯುಗದ ಚೇತನ 

ಮತ್ತು ಈ ಬಗೆಯ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನೆ 

ಉಗ್ರವಾಗಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣದ ಸಮೀಕರಣದ ಕೊರತೆಯ 

ಮೂಲಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿಯೇ ಅಂದಾಜು 

ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಏನೆಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೃತ್ತಿಯದೂ 
ಕಾವ್ಯಮಯ ಅಥವಾ ರಸಮಯ ಕಲ್ಪಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯದೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾವ್ಯವು 

ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೇ ಹ್ರಾಸ ಹೊಂದಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. 
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ಗ್ರೀಸದಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾ| ನವು ಕಾವ್ಯದ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದಂಥ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ 

ಎರುದ್ದ ಬದಿಯಿಂದ ಕೆಲಸಲ ಹೀಗೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿತು. ಏನೆಂದರೆ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸು 

ಹೆಚ್ಚು ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತು ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನೇ 

ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಹೆಚ್ಚು ಬೌದ್ದಿಕ ಆದರೂ ಎಂದಿಗೂ 

ಕಾವ್ಯಮಯವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕೃಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ 

ಅಥವಾ ಸಾಯುತ್ತಿರುವವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಗಳಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ 

ಭಕ್ತಿಯುಪಾಸನೆಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೂ ಅದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ 

ಬಂದಂತೆ ಏಕೆಂದರೆ ರಸಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ನಿಜವಾದ ನಿಯಮದಿಂದ ಇದು ಅಡ್ಡ ದೂರ 

ಹೋದಂತೆಯೇ ಮತ್ತೂ ಇನ್ನೂ ಉದ್ದ ಎಳೆದ ಹ್ರಾಸದ ಅವನತಿಯ ಗತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. 

ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸೂಚನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಅದೆಂದರೆ 

ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೆ ೇಖಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಏಚಿಕಿತ್ತಕ ವೈಜ್ಞಾ, ನಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಜ್ಞ್ಯಾ ದಿಕ 

ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂೂ೨ೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿರಿದಾದ 

ಕಾವ್ಯಮಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವಕಟಾಕಾಳಾರೇ ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಉದಾರ ಹಾಗೂ 

ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಲ್ಲಿಯೂ ತೀರ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಾರದು. ಶುದ್ದ ಬುದ್ಧಿಯು ಕಾವ್ಯವನ್ನು 

ನಿರ್ಮಿಸಲಾರದು. ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಕ ಬುದ್ಧಿಯು ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸಲ 

ಪ್ರಮುಖತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದೂ ಒಂದು ಅವಷ್ಟಂಭನ, 

ಬೆಂಬಲ, ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವಾಗಬಲ್ಲದು. ವಿಚಾರಶೀಲ ಮನಸ್ಸು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ರೂಪ 

ಕೊಡಲು ನೆರವಾಗಬಲ್ಲದು. ಒಂದು ಮಹತ್ ಬೃಹತ್ ರೂಪ ""ಸಂಮಹೆಮಾ 

ಮನೀಷಯಾ'' ವೈದಿಕ ಕವಿಗಳು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂತೆ ಆದರೆ ಆ ಶಬ್ದವು 

ಮೊದಲು ಅಂತರಾತ್ಮನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುನ ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಬೇಕು. 

""ಹೃದಾತಷ್ಟಂ'' ಕಾವ್ಯದ ಸೆಲೆಯು ಈ ಒಳಗಿನ ಸತ್ವ ಚೇತನ, ಹೊರಗಿನ ಮನಸ್ಪು ಅಲ್ಲ. 

ಕಾವ್ಯವೂ ಸತ್ವದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ಮಾಡುವದು. ಆದರೆ ಅದು ಅಂತಸ್ಥ ಸೌಂದರ್ಯದ 

ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸತ್ವಗಳದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲ. ವಿಮರ್ಶಕ 

ವಚಿಕಿತ್ತಕ ಮನಸ್ಸು ಒದಗಿಸುವ ಸತ್ಯಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ಆ ತೀರ ನಿಕಟವಾದ ಸತ್ವವನ್ನು 

ಅದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, 

ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಥಾರ್ಥತೆಗಳೂಂದಿಗಲ್ಲ ಸಮನ್ವ ಯ ಗೊಳಿಸುವ ದರ್ಶನದ 

ಯಥಾತಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದರ್ಶಿಯಾದ ಚೇತನದೊಡನೆ ಕಾವ್ಯವು 
ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತ ದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಡಿಕೆಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಿದುಳಿನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಮೂರ್ತ 

ಊಹನೆಗಳೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಧಾನಗಳೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಿಚಿತಾನುಮಾನಗಳೂ ಅದರ 
ಸಾರಸತ್ವದ ಅಥವಾ ಹೆಣಗೆಯ ಜಾಡಿನ ಅಂಶವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿವೆ 
ಅವು ಹಚ್ಚು ಉಜ್ವಲ, ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ನಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಹಾಗೂ ಆವಿಷ್ಕಾರಿಯಾದ 
ಮನಸ್ಸಿನ "`ಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದು ಒದ್ದೆಯಾಗಿ. ಆ ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗಿಂದ ಹಾಯ್ದು ನಮ್ಮ 
ಬಳಿಗೆ: ಬರುವಂಥ ಅಂಶಗಳವು. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಭೂಚವದ! ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯು 
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ಆ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಓಡುವಾಗ ಈ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು 
ರಕ್ತಹೀನ ನಿಸ್ತೇಜ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ 
ವಾತಾವರಣವು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯವು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. 
ಅಥವಾ ಗೌಣ ಅಲ್ಪ ಸೆಲೆಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೆ ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಕರಗಳ ಕರ್ಮದ 
ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ 
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮ ಸಹಜ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಣತಿಯ, ವಿಫುಲ ಹಾಗೂ 
ಸಂಪನ್ನ ವಿಸ್ತಬ್ಧತೆಯ, ಅಥವಾ ತನ್ನ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠುರ ಅಲ್ಲವೆ ಪೂರ್ಣ 
ಪರಿಶ್ರಮದ ನಡುವೆಯೂ ಚೈತನ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶವು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪ್ರಭುತ್ವದ 
ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಈ ಹೊಂದುಗೇಡೇ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕೊನೆಯ ಮಾತಲ್ಲ. ಕಾವ್ಯವು 

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸತ್ಯವು ಎರಡು ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು 

ಜೀವನದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸತ್ವ. ಅಂತಃಚೇತನದ ಸತ್ವ. ಕಾವ್ಯವು 

ಹೊರಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ತಾದಾತ್ಮ್ಮ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧ ಸಾಧಿಸಿ 

ಅದರ ನಿಕಟ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ಅದು 

ಮಾಡುವದೇನೆಂದರೆ, ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ 

ರೂಪಿಯಾದ ಸತ್ಯದ ಮತ್ತು ಸತ್ಯರೂಪಿಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಎಷ್ಕಾರದ ಕೆಲವೊಂದು 

ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವನದ ಹೊರ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ದೈನಂದಿನ 

ಒದಗುವಿಕೆಯ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಂತಃಚೇತನದ ಸತ್ಯದೊಳಗೂ 

ಹೊರಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲೂ ಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ 

ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಆಗ ಅದು ಮಾಡುವದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಜೀವನ ವಿಚಾರ ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಜಡ 

ಭೌತಿಕ ಮಾನಸಿಕ, ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 

ಇಂದು ಕಾವ್ಯವು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸುಂದರ ವ್ಯಕ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೊರಳುತ್ತಿರುವದು ಇದೇ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯುಗದ ಸರ್ವ ಸಾಧಾರಣ 

ಮನಸ್ಸು ಈ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಅದು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾರದು. ಆಧುನಿಕ 

ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿದ ಹೊಸ ನಿಟ್ಟಿನ ನಿಷ್ಠತ್ತಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೇ ಆಗಲಿದೆಯೆಂಬ 

ಕುರುಹು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿಮರ್ಶಕ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಕುಳಿಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಸುದೀರ್ಥವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡುವ ಇಲ್ಲವೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಲ್ಲಾಗುವ ಬಗೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನು 

ಉನ್ನತವಾದ ನೈಜವೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೂ ಆದ ಚಿಂತನ ಮತ್ತು ಜೀವನವಾಗಿದೆ. 

ಮಾನವೀಯ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ವೃತ್ತಿಯೊಳಗಿಂದ ಅಂತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಯ 

ಮನೋವೃತ್ತಿಗೆ ಏರುವದರ ಆಚೆಗೆ ನಿಂತಂತೆ ಇದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ ಘಟನೆಗಳ 

ಲೋಕವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಚೇತನಗಳ ನಡುವೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿವೇಕ 

ಶಕ್ತಿಯೇ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂತೃಪ್ತವಿಲ್ಲ. 
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ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಕತೆಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಮೆಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ಬಿಡಬಲ್ಲ 

"ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸೆಂಬುದೊಂದು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಾವ್ಯವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು 

ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಹಿಂದಿನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ 

ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಂದೆರಕದಲ್ಲಿ 

ತರುವದರಿಂದ ಆ ಹಿಂದಿನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕಗೊಳಿಸುವದೆ ಇದರ 

ಹುರುಳಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಕಾಣ್ಕೆಗೆ ತೆರದ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಾರವು ಬ್ಹಟ್ಟನ್ ಮತ್ತು 

ಕಾರ್ಪೆಂಟರರ ಕೃತಿಯ ಭಾವವು. ಹಾಗೆಯೇ ಈಚಿನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಚರ ಕವನಗಳು. 

ಟಾಗೋರ ಮತ್ತು ಯೇಟ್ಸ ಮತ್ತು ಎ. ಈ. ಅವರ ಮೆರಿಡಿಥ್ನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲವು 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕವಿಗಳ ಕೃತಿಗಳ ಭಾವಾರ್ಥವು ಈ ಒಲವನ್ನು ಕಾವ್ಯದ ಹ್ರಾಸಾವನತಿಯ 

ಇನ್ನೊಂದು ಕುರುಹು ಎಂದು ಪರಿಭಾವಿಸುವ ವಿಮರ್ಶಕರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವು ಇದರಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಮನೋವೈಶಲ್ಯದ ಉಜ್ಜ ಲತೆಯನ್ನು ಹ್ರಾಸದ ರಂಜಕ ರುಚಿರತೆಯ ಹೊಳಪನ್ನು 

ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗಿ ಕಡಲನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯು ವ್ಯಾಪಿಸಿದಾಗ ಕಡಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 

ಕಾಣುವ ಆ ರಂಜಕದ ಜ್ವಾ ಲಾಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿಮರ್ಶಕರು ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ರೆ 

ಆದರೆ ಇದು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಸಬಲ್ಲದು. ಹೊರತು 

ಹೊಸತಾದ, ಹಿರಿದಾದ ಬೇರೆ ಏನೂ ಸಾಧಿಸಲಾರದು, ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗಿನ ಮನಸ್ಸಿನ 

ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಲಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜ ಲವಾದ ಅಳವಡಿಕೆ-ವ್ಯವಹರಣೆಯೇ 

ಅದರ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಹಾಗೂ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯಮಯ ನಿರಾಮಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ 

ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಚಿನ ಕೆಲವು 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೋವೈಕ್ಷವ್ಯ ವಿಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಉಳ್ಹದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಆದರೆ 

ಇದು ಬಂದದ್ದು ಹಳೆಯದನ್ನು ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಳೆದು ತಂದಿದ್ದರಿಂದ 

ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಕಲಬೆರಕೆಯ ಸೆಳವುಗಳಿಂದ, ಇದು ಹೊಸ ಕಾವ್ಯದೊಳಗಿನ, 

ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಗತಿಗಳತ್ತ ದೃಢವಾಗಿ ಹೊರಳುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು 

ಅಲ್ಲ. ಹ್ರಾಸ ಅವನತಿಯು ಬರುವದು ಯಾವದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 
ಬಾಳಬೇಕಾದದ್ದು, ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಅಥವಾ ಕೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಇನ್ನೇನೂ 

ಇರದಿರುವಾಗ, ಇಲ್ಲವೆ ಕಾವ್ಯಮಯ ಮನಸ್ಸು ಹಳೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಹಾಗೂ ಸಮಯ 

ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಅಂದಗೆಟ್ಟ ಕೃತಕ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಕೇವಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ 
ರಸಸೌಂದರ್ಯದ ಚೆಂದ ಅಥವಾ ದುಂಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪಾರಾಗಬಹುದಾದಾಗ ಆದರೆ ಹೊಸ 

ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಸ್ಥಿತೆಯ 
ಸತ್ಯಗಳನ್ನು, ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಸರ್ಗದ ಅಂತರಾತ್ಮಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ 
ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ತರುವ ಮತ್ತು. ದೃಷ್ಟಿಗೂ ಕಲ್ಪಕತೆಗೂ ಇನ್ನೂ ಕಾವ ಎಶಾಲವಾದ 
ಶ್ರೆ ಣಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ತಾಕಂಕಂದು ಒಂದು ಯುಗವು ಹ್ರಾಸಾವನತಿಯ 
ಯುಗವಾಗಲಾರದು. ಮತ್ತು ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಕೂಡುವ ಕಾವ್ಯವು ಅದರ ಸೃಜನ 
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ಶಕ್ತಿಗೆ ದೀರ್ಫಕಾಲದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯ ಮರಣಾಂತಿಕ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು 

ಸದ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತು ತದಲ್ಲಿ ಹ್ರಾಸ್ಯದ ಅವನತಿಯ ಕಾವ್ಯವಾಗುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ. 

ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣತವಾದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯವು ಅದು ಸದ್ಯದ 
ಸ್ಥಗಿತ ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ತನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ತನ್ನ 

ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವದೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 

ಅಪ್ರಚಲಿತ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಪಾರ್ಥಿವ ಜೀವನದಿಂದ ತೀರ ದೋರದ ರಹಸ್ಯವಾದಿ 

ಅನುಭಾವಿ ಕಾವ್ಯವಾಗಲಾರದು. ಈ ಬಗೆಯ ಕೆಲವು ಅಂಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. 

ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚ ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆರ್ಫಿಕ್ಇಲ್ಲವೆ ಎಲ್ಯೂಶಿಯನ 

ರಹಸ್ವಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಏಳುವವು. ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಲವು ನಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೂ ರ ಆಚೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವವು ಆದರೆ ರಹ ಸೃವಾದವು « ಅದರ 

ಗಾ ಜಾಗ ಕಳವು ಟ್ಪದ ಅರ್ಥ ದಲ್ಲಿ ಬರುವದು. ಚೇತನದ ಹೊಸ ಗೂಢ ಸಂಗತಿಗಳ 

ಳಹನ್ನು ನಾವು ಕಂಡರೂ ಅವನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮನಗಂಡಿರದಿರುವಾಗ ಅಥವಾ 

ಅವನ್ನು ಮನಗಂಡರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ನೇರ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ಅವುಗಳ ಸ್ವತಃ 

ಸಿದ್ದವಾದ ಉದ್ಧಾರದ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯದಿರುವಾಗ, ಮತ್ತು ಆಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 

ದುರೂಹವಾಗಿ ಬೆಳಗುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಪ್ರತೀಕದ ದಟ್ಟವಾದ ಪ್ರಾವರಣವನ್ನು 

ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶನವಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ 

ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಕಾಣ್ಕೆ ಇದ್ದೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಾತು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ದೂರಸ್ಥಿಕೆ 

ಬರುವದು ನಾವು ಚೇತನವನ್ನು ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ 

ಹೊಂದಿಸಲಾರದಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಇವರ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸತ್ವಚೇತನದ 

ಶಕ್ತಿಯು ರೂಪಾಂತರಿಸಲು ಶಕ್ಕವಾಗದಿರುವಾಗ, ಅದರೆ ಈ ಹೊಸ ಯುಗವು ಪೂರ್ಣ 

ಬೌದ್ದಿಕತೆಯಿಂದ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಾನಪೂರ್ಣತೆಯ ಕೆಲವೊಂದು 

ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಯುಗವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ 

ಮನಸ್ಸು ಬರೆ ಇಣುಕು ಮಿಣಕುಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಲ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮಾವಿಷ್ಠರಣದ 

ಮತ್ತು ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮಾವಿಷ್ಯರಣದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆರೆದು ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ ಗಾಡ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಕವಿಯ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ 

ನ ಚಿಂತನಶೀಲನ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೋ, ಪ್ರವಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ, 

ದೃಷ್ಟಾರನಲ್ಲಿಯೋ ರೂಪಗೊಂಡಿರಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಮಹಾದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಲ್ಲದು. 

ಮತ್ತು ಈ ಯುಗವು ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಚವಾರವು ಅಲ್ಲ, ಅದು 

ನಿರ್ಲಿಪ್ರವಾದವೊ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಂತಃಪ್ರ ೇರಣೆಯ ಪಾ ಣವಾದವೊ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತ 

ನಿಸ್ಸಂಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಮಾನವನ ಜೀವಿತ್ವದ ಒಂದು ಸಮನ್ವಿತ 

ಸಾಮರಸ್ಯದ ಉಜ್ಜ್ವಲ ಸಮಗ್ರತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಇಡಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೇ 

ರಜನತಾಗ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ನಿಸರ್ಗ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಸಾಂತದ 

ಹಾಗೂ ಅನಂತದ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇದಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯವು ̀ ನಮಗೆ ಕೊಡಮಾಡಿದ್ದು ಈ 

( 

10 

ಲ್ಯ 
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ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ, ಉನ್ನತವಾಗಿಯೇ ಮುಚ್ಚಿದ, ಮುಗಿತಾಯದಲ್ಲಿ 

ಅದು ಕೊಡ ಮಾಡುವದು ಒಂದು ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದ ಅತ್ಯಾಂತಿ 

ವಿಕಾಸ- ಮಾನವನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳ, ಅವನ ಜೀವಿತ್ವದ ಕ್ರಿಯೆಯ, ಮತ್ತೂ ನಿರ್ಮಿತಿಯ 

ಮಹಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮ. 
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ಪ್ರಕರಣ - ಒಂದು 

ಕಾವ್ಯದ ಆದರ್ಶ ಸತ್ವಚೇತನ 

ಮನಸ್ಸಿನ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ತಿರುವು, ಇಲ್ಲವೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು 

ಅದರ ಯಾವದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿ ಊಹಿಸುವದು ಒಂದು 
ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಉದ್ಯೋಗ. ನಿಶ್ಚಿತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ 

ಕುಳಿಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಭೌತಿಕ ನಿಸರ್ಗದಂತೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ; ಇವು 
ಹೆಚ್ಚು ಗತಿಶೀಲ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಜೀವನದ ದೇವತೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ 

ಮನಸ್ಸಿನ ದೇವತೆಗಳು ಎಣಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗಲಾರದಂಥ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಂದರೆ 

ಅವರ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಗುವ, ಇಲ್ಲವೆ ಈತನಕ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಮುಖ್ಯ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ನಾವು 
ಎಂಗಡಿಸಿ ನೋಡಬಲ್ಲೆವೆಂದು ಆದಾಗಲೂ ಅವು ಇನ್ನೂ ಯಾವ ತಿರುವು 

ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೆ ಅವು ಯಾವ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು 

ಯಾವದೇ ಖಚಿತತೆಯಿಂದ ಮುಂದಾಗಿ ಊಹಿಸುವದು ಇನ್ನೂ ಶಕ್ಕವಿರುವದಿಲ್ಲ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯ ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ ಅಂತಹದಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಭವಿಷ್ಯ 

ಹೇಳುವದು ಅಶಕ್ಯ. ಇಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು 

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆವು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಶತಮಾನದಾಚೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ 
ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲೆವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಾರೆವು. ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದುದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ - ಮಾನವ 

ಜನಾಂಗದ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ಇಂದಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ 

ನೋಡುವದು, ಮತ್ತು ಈಚಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಕವಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯು ನಮಗೆ ಸ್ವೈರ್ಯವಾಗಿ 

ಒದಗಿಸಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿರಿದಾದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಆಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು 

ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವದು, ಆದರೆ ಯಾವ 

ದಾರಿಯನ್ನು ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರಗಳಿಗೆ 
ಲಗ್ಗೆ ಹತ್ತಿ ನೊಡಬಹುದು, - ಎಂಬುದು ಅದರ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನೇ 

ಕಾಯುತ್ತದೆ. 

ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಆದರ್ಶ ಸತ್ವ 

ಚೈತನ್ಯ ಏನಾಗಬಹುದು) ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಯುಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತೇ ನಾವು 

ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವದು. ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ “ಮಂತ್ರ'' ವು ಕಾವ್ಯಮಯ ವಿಚಾರ 

ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಕಾಶಕ ರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಗಿದೆ. ವೈದಿಕ 

ಕವಿಗಳು ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದು ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆತ್ಮ-ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದ ವಿಚಾರ 

ಚಿಂತನೆ. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಜಡಭಾರವೆನಿಸಿದರೂ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಆಧುನಿಕ ಶಬ್ದವನ್ನು 

ಬಳಸುವದಾದರೆ ದೇವರು, ಸ್ಮಾರ್ತ, ಮಾನವ, ನಿಸರ್ಗ, ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವಿ, ಜೀವನ, ವಸ್ತು 

ವಿಚಾರ ಅನುಭವ, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ-ಕರ್ಮಗಳ ಅಂತರ್ತಮ ಸತ್ಯದ ಸಾಧನೆಯೂ 

ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಣ್ಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಶಕ್ಕವಿದ್ದಿಲ್ಲ. (ಶ್ರೋತವ್ಯ 
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ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಗಳು ಒಂದಾಗಿದ್ದವು) ಅವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು 

ಇವೆರಡರಿಂದಲೂ, ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಾಳುವದು-ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಧನೆಯೆಂದು 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವುದು - ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಶಕ್ಕವಿದ್ದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯ ಅದರ 

ಅಸ್ತಿತ್ವವೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಪನೆಯೂ ಉಜ್ವಲ ಶಬ್ದದರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಆ 

ಆಂತರಿಕ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವನ ಇಲ್ಲವೆ ಅದರ 

ಮಾನವೀ ವಾಹನನಾಗುವವನ ಮುಂಗಡೆಗೆ' ಅಥವಾ ಸಂಗಡವೇ ಹೋಗಬೇಕು. 

ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸತ್ಯವು ಯಾತರ ಒಂದು ಮುಖವೋ, ಅಥವಾ ಒಂದು ರೂಪವೋ ಆ 

ಅನಾದ್ಯ ನಂತರ ದೇವಶೀರ್ಷದ ರಥವಾಗಿ ಮಂತ್ರವು ಹೃದಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು 

ವೈಚಾರಿಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ರಾಶಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಂತ್ರದ ದ್ರಷ್ಟುರನಾದ 

ಕವಿಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರಾವಕನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಈ 

ಶಬ್ದವು ನಿಜವಾದ ಮಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಮೂರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತರ್ತಮ 

ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನವು ಅದರ ಶ್ರವಣದ ಸಂಗಡವೇ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಶಬ್ದದ ಲಯಬದ್ಧ 

ಸಂದೇಶ ಹಾಗೂ ಆ ಸತ್ಯದ ಮಾನಸಿಕ ದರ್ಶನದೊಡನೆಯೇ ಕೊಡಲೇ ಅದರ ಅಂತರ್ತಮ 

ಸತ್ವಚೇತನವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಜತೆಗೆ ಕೂಡಿ 

ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ಈ ವಿಷಯದ ಒಂದು 

ರಹಸ್ಯಮಯ ಅನುಭಾವಿಕ ವೃತ್ತಾಂತವೆಂದು ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಾರಭೂತವಾಗಿ 

ಹೇಳುವದಾದರೆ, ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶಿತ ಶಬ್ದದ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೂ 

ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣವಾದ ವರ್ಣನೆ ಇರಲಾರದು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 

ವೈದಿಕ ಬಷಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಆದರೂ 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಹಿರಿಮೆಯ ಕಾವ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉದ್ಗಾರಗಳಿಗೂ 

ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾವ್ಯವು ಮಂತ್ರವೆನಿಸುವದು ಅದು ಅಂತರ್ತಮ ಸತ್ಯದ 

ದನಿಯಾದಾಗಲೇ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಮಾತಿನ ಹಾಗೂ ಲಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 

ರೂಪಗೊಂಡಾಗಲೇ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿಗಳು ಮಂತ್ರವನ್ನೇ 
ಉಚ್ಚರಿಸುವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನೋಡಲು, ಕೇಳಲು, ನುಡಿಯಲು 

ಹೆಣಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ವಸ್ತುಜಾತದ ಇದೇ ಅಂತರ್ತಮ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು 

ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಹೃದಯದ ಪಾವನ ಪಾವಕವಾದ ಅಗ್ನಿದೇವನೇ ಮೇಲೊಗೆದ 

ಯಜ್ಞೇಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂತಸ್ಥ ಆತ್ಮಿಕ ಲಯಬಂಧಗಳನ್ನೇ ತಾವು 

ಕಂಡುಕೊಂಡೆವೆಂದು ಇಲ್ಲವೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವೆವೆಂದು ಅವರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೇರೆ 
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದಾದರೆ, ಮಂತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಉತ್ಕಟ ಹಾಗೂ 
ದೈವಿಕವಾಗಿ ಹುರುಳುಗೊಂಡ ಲಯಬದ್ಧ ಶಬ್ದವು, ಅದು ಅಂತಃಪ್ರೇರಿತವೂ 
ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶಕವೂ ಆದ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು 
ಆತ್ಮತತ್ವದ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ವಸ್ತುಜಾತದ ಅಂತರ್ತಮ ವಾಸ್ತವತೆಯಿಂದ, 

ಅದರ ಸತ್ಯದಿಂದ ಅದರ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮರೂಪಗಳಿಂದ, ಜೀವಂತ ಸತ್ವದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ 
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ದೇವಶೀರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತ್ಯವಂತವಾಗಿ ಆತ್ಮವಂತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಾವು 
ಹೀಗೆಯೂ ಹೇಳಿಸಾ' ಅದು ಸಾಂತವಾದ ಪರಿಮಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು 
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಅದರದರ ಸ್ವಂತ ಅನಂತತೆಯ. 
ಅಪಾರತೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು, ದನಿಯನ್ನು ತರುವ ಒಂದು ಪರಮ ಲಯಬದ್ಧತೆಯ 

ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. 

ನಾವು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಮಂತ್ರವೆಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಲಯಬದ್ಧ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ 
ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ನೋಟವಿದ್ದು ಕಾವ್ಯದ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನದು ಸದ್ಯ ನಾವು 
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಮು ಂತದಿಂದ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರ "ಕ್ರ ಷ್ಟ, 
ಮಾನವ ತನ್ನ ನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪವೆಂದು ನಂಬಿದಾಗ, ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತನ್ನ 

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿಕೊಂಡ್ಗ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಎತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ದಿವ್ಯವೂ, 

ಬೆರಂತನವೂ ಆದ ಜಾಣತನದ ಕೆಲವು ಸ್ವರೋಃ ಚ್ಛಾರಗಳು ರೂಪಗೊಳ್ಳುವದು ತನಗೆ 

ಕೇಳಿಸುವದೆಂದು ಆತ ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಅಂದಿನ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೆ ೇ ಕಾವ್ವದ ಜ್ರ ಕಲ್ಪನೆಯು 

ಶಕ್ಕವಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಯಾವ ವೈಚಾರಿಕ ಯುಗವೂ, ನಾವು ಈಚೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂದಂಥ 
ಯುಗದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂಥ ಯಾವದೇ ಒಂದು ನೋಟದಿಂದ ದೂರ 

ಸರಿದದ್ದಾ ಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಅದರ ಭಾಮೆಯೊಳಗಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗೆ 

ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಜಡವಾದ ಯುಗವಿದು. ನಿಶ್ಚಿತ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟನೆಗಳ 

ಯುಗವಿದು. ಹಾಗೆಯೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿಯ 

ಯುಗವಿದು. ಆದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋಜಿಗದ ಅಥವಾ ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕವೇ ಆದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ 

ನಿಸರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಬರ ಸಜಾತೀಯದಿಂದ ಸಜಾತೀಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. 

ವಿರುದ್ಧದಿಂದಲೇ ಇನ್ನೊ 0ದು ವಿರುದ್ಧವು ತನ್ನನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮರಳಿ 

ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುವದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಮೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು 

ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನೋಟದ ಯಾವದೋ ಸುದೂರದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕಾಶದತ್ತವೇ ಆಗಿದೆ. 

ನಮ್ಮ ಈ ಹಿರಿಮೆಯದೇ ಇಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮೂರ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ 

ನಮ್ಮ ಚಕ್ರನೇಮಿಕ್ರಮದಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದೇನೆಂದರೆ, ತೀರ ಭಿನ್ನ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲ ಪ್ರಕಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನೊಡನೆ, 

ಮತ್ತು ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಡುವಿನ 

ಹಲವಾರು ಯುಗಗಳ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಸೊತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ 

ವೈದಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇದಾಂತಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೀವಾಳವೆನಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ 

ಹೋಲುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಟದತ್ತ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. 

ನಾವು ಬದುಕುವ ಜಗತ್ತಿನ ಭೌತಿಕ ವಾಸ್ತವತೆಯು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈಗ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯ 

ಪ್ರಾಣಮಯ ಸಜೀವ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 

ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಜಾತವೂ ಕೂಡಿ ಆಗಿರುವ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು 
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ಕುರಿತು ಶೋಧಿಸಲು ನಾವು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 

ಸ್ವಾತ್ಮವನ್ನೂ, ಮಾನವನ ಸತ್ವ ವೇತನವನ್ನು, ವಿಶ್ವದ ಚೇತನ ಸತ್ವವನ್ನೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 

ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿಯೇ ಆದರೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ, ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ದರ್ಶನ ವನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ 

ಪಡೆಯುವ `ಹಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೂರದ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ 

ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ದೇವ ಶೀರ್ಷಗಳ ಮನೋಬಿಂಬಗಳೂ 

ಉದಯವಾಗಬೇಕು ಆ ದೇವಶೀರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮವು ಈ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ತಾವು 

ಕೂತು ಈ ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತವತೆಯೂ ಆತ್ಮಸ್ವತ್ತವೂ ಮಾನವನ ವಿಮುಕ್ತ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವು ಮಾನವನ ಸತ್ಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯಗಳ ದೇವ 

ಶೀರ್ಷಗಳು ಅವನ ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು 

ಶಕ್ತಿಯ ದೇವಶೀರ್ಷಗಳು, ಅವನ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಆನಂದದ 

ದೇವಶೀರ್ಷಗಳು, ಅವನ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯೂ ಚಿರಂತನವೂ ಆದ ಸೌಂದರ್ಯದ 

ದೇವಶೀರ್ಷಗಳು, ಮತ್ತು ಅವನ ಪರಮಪ್ರಕಾಶನ ಪರಂಜ್ಯೊತಿಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮರಸ್ಯದ 

ಮತ್ತು ಒಳಿತಿನ ದೇವಶೀರ್ಷಗಳು* ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಹೊಸ ಆದರ್ಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 
ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಜ್ವಲ ಛಾಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದಂತೆ 

ತೋರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅದೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಅಲ್ಪಛಾಯೆ, ನಮ್ಮ ಈಚಿನ 

ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಮಂದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವ 

ಚಿಮ್ಮಿನಂತೆ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಚಿಮ್ಮು ಈ ಛಾಯೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬಾಳಿನ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ 

ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ದಿಟ್ಟಿಸುವ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವದೆಂಬುದರ 
ಕುರುಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. 

ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ದರ್ಶನವು ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯಂತೆ ಏನೋ 

ಗುರುಪರಂಪರೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಂತೆ, ಅನುಭಾವಿಕ, ರಹಸ್ಯಮಯ, ಅಂತರ್ಮುಖ, 

ಅಪವಿತ್ರ ಮೈಲಿಗೆಯ ಲೋಕದಿಂದ ಎತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ-ತಿರುಗಿ ಪ 

ದೇವಶೀರ್ಷಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯೋಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಹಾಗೂ ಸಲಿಗೆಯ 

ಆತ್ಮೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದಿರುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಲೆಯ ಮತ್ತು ವಿಚಾರದ ಇನ್ನು ಉನ್ನತ 

ಉಡ್ಡಯನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಗೆ ಮಾನವನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕು 

ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೇ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯವಿದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಮಹಾ ರಹಸ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇವನ್ನು ಮಂದಿ ಕೆಲವೇ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತು 
ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದವರಿಗೆ "ಅಧಿಕಾರಿ' ಆದವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇತು: ಮತ್ತು ಹಾಗೆ 

ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅವನ್ನು ಕಣ್ಮರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡೇ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ 

ಸ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ""ದೇವಶೀರ್ಷ'' ಎಂಬುದು ಗಾಡಹೆಡ್ ಎಂಬುದರ ಅನುವಾದ 
ವತೆ''ಎಂಬೆದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇದು - ಅನುವಾದಕ) 
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ಹೊಸ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟೀಕರಿಸುವದಾಗಿದೆ. 
ಹೊರಗೆಡುಹುವದಾಗಿದೆ. ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರುವದಾಗಿದೆ. 
ಸದ್ಯವಂತು ಪ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೂ 

ಮಾಡಿ ಚೆಲುವನ್ನು ಒಳ ಬೆಳಕನ್ನು, ಆಳವನ್ನೂ ಅವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವದಾಗಿದೆ. 

ಈ ಒಂದು ತೆರೆದ ಬಯಲ ಸಾಧನಾ ಸಿದ್ಧಿಯತ್ತ ಈ ತಿರುವು ಮಾನವನು ಒಂದು 
ಜನಾಂಗವೆಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಆಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿದಾದ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುವ ಒಂದು ಯುಗದತ್ತ ಒಯ್ಯಲೂಬಹುದು. ನಾವು ಏನನ್ನು 

ತಿಳಿದಿರುವೆವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು 
ಬದುಕಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಅವನ ನಿರ್ಮಿತಿಯೂ ಇನ್ನೊಂದು 
ಚೇತನದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು, . ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಕ 

ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಡಬಹುದು. 

ಮತ್ತು ಇದು ಹೀಗೆ ಒದಗಿಬಂದರೆ, ಅಥವಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ 

ಮಾನಸಿಕ ಅಂದೋಲನ ನಡೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಕಾವ್ಯವು ಹಳೆಯ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ 

ಕೆಲವೊಂದು ಬಗೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ ಆಗಲೂ 

ಹಳೆಯ ರೀತಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಪುಲವಾದ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು. 

ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸಿಕತೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಅಳವಡಲೂಬಹುದು. 

ಮತ್ತು ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಸರಿಯೇ ಏಕೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯದ ಕಾರ್ಯವು ಮಾನವನ 

ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊಳಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅವನು ನೋಡುವ ಯಾವದೇ 

ಸೌಂದರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅತ್ಯುನ್ನತ 

ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯತಾಳದ ಆತ್ಮಗಳು, ಕವಿದ್ರಷ್ಟುರರು ದೃಷ್ಟಾನುಷ್ಟಾರನು 

ಖಯಷಿಯು ಆದ ಕವಿಯು ಸತ್ಯದ ಮಹಾ ಉದ್ಗಾತೃ ಯತ್ತಿಜದ್ರೇಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿವ್ಯ ಹಾಗೂ 

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜಾದೂಗಾರ ಇಂಥ ಆತ್ಮಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಳೆದುಹೋದ ಮಹಾ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಮಹಾ 

ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಅಂಶ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ಆದರೆ 

ಅಂಥ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವದು ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯದ ಜೀವಸೆಲೆಯ 

ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಅವರ ಯುಗದ ಮನಸ್ಸು ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಮತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯ 

ಅವರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉಕ್ತಿಗಳೂ ಕೃತಿಗಳೂ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಮೀರಿದ ಅವರ 

ಉದ್ಗಾರಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆಗಲೂ ಅವು ಅವರು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಅರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ 

ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳದ, ಹಿರಿಮೆಯ 

ಮತ್ತು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ 
ಯುಗ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಆಗ ಲಯಬದ್ಧ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಭುಗಳು ಇನ್ನು ಎತ್ತರದ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಪಾತಳಿಯ ಮೇಲೆಯಾದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಹಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು 
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ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಕಟವಾದ ಪ್ರಕಾಶದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಏರಬಹುದು. ಉಪನಿಷತ್ತು ಗಳಲ್ಲಿಯ 

ವರ್ಣನೆಯನ್ನೇ ಬಳಸುವದಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವವೆಂಬ ದೇವವೀಣೆ ಶಕ್ಕವಾಗಬಲ್ಲ 

ಇನ್ನೂ ಹಿರಿಯ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾಗಿ ಸೆರಿಹಿಡಿಯಬಹುದು. 

ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥಿವವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾನವನನ್ನು ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ, 

ಕಡಿಮೆ ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ದೂರ ಒಯ್ಯಲು ಹೆಣಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವನ ಬಾಳಿನ ಇನ್ನೂ 

ಹಿರಿದಾದ ಒಂದು ಯುಗದ ಭರವಸೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಬರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 

ಅವನ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಮಿಗಿಲಾದ ಹೊಸ ಯುಗವೊಂದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅದು ಅವನು 

ತನ್ನ ವೈಭವಗಳೆಂದು ಎಣಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಯುಗಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ದರ್ಶನ 

ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿಗೆ 

ಸದ್ಯದ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಂದ ಆರಂಭಗಳಿಂದ ಆ ಯುಗದತ್ತ ಒಯ್ಯುವ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವು 

ನಡುವೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ, 

ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯ ಬದಲಾದ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತರಣೆಯ ಸತ್ವದಿಂದ, ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, 

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮುಂತಾದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶನಗಳಿಂದ ನೆರವು ಸಿಗುವದು. 
ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುವ, 

ಆದರೂ ಎಂದೂ ಪರಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಸುಧಾರಣಾ ದ್ವೇಷಿಯಲ್ಲದ ಧರ್ಮಭಾವನೆಯ 

ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನೆರವು ಸಿಗುವದು. ಈ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಒಂದು ಹೊಳಪು ಯಾವಾಗಲೂ 

ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ನೇತೃತ್ವದ ಆರಂಭ 

ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ವ್ವಿಟ್ಟನನ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕಾರ್ಪೆಂಟರನ ಧ್ವನಿ, 

ಎ.ಇ.ಯ ಕಾವ್ಯದ ಅರ್ಥಮತ್ತತೆ, ಠಾಕೂರರ ತ್ವರಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇವು ಅದರ 

ಪ್ರಥಮ ಕುರುಹುಗಳು. ಯಷಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಕೇವಲ ಆರಂಭಿಕವೂ ಉದೀಯಮಾನವೂ ಆಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಗೆ 
ಶಾಶ್ವತಿಯ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ವಿಚಾರದ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವದ ಒಂದು 

ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ ್ರಸರಣವು ಅವಶ್ರವಿದೆ. ಮ್ಮ್ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ವಿಚಾರ 
ಬಾಳಬಲ್ಲದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಪಳಗಿದ ಪ್ರವೀಣ ಕಲೆಯ ವಿಕಾಸವೂ 
ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಸಾಕಾರವಾಗಬಲ್ಲದು ಮಾನವಕೋಟಿಯು 
ಕೆಳಪಾತಳಿಗಳಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತವಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೂಮ್ಮ ಎತ್ತರಗಳತ್ತ ಮೋರೆ ಹೊರಳಿಸುತ್ತದೆ. 
ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗೀತೆಗಳಿಂದ ದಾರಿಗಾಣಿಸಿ ಒಯ್ಯುವ ಕವಿ ವಾಣಿಗಳು 
ಉನ್ನತ ದೃಷ್ಟಾರದ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವು, ಏಕೆಂದರೆ ಕವಿಯು ಮಾನವನಿಗೆ ಅವನ 
ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ್ಯಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲವೆ ಅವನ ಗತಕಾಲವನ್ನು ಪುನಃ 
ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆತ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಬಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ 
ಮೂರೂ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆರಂತನದ ಸನಾತನದ ಮುಖವನ್ನು ತೆರೆದು ತೋರಿಸಬಲ್ಲ. 

ನಾವು ಇದಿರು ನೋಡುವ ಅಂತಃಪ್ರೇರಿತ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಕ ಕಾವ್ಯವು ಇದು ಚಿರಂತನ 
ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ ಪರಮ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಧ್ವನಿಸುವುದು, ಸತ್ಯ, ಸಂದರೂ ಆನಂದ, ಜೀವನ, 
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ಮತ್ತು ಅಂತಶ್ಚೇತನ ಇವೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಹಾ ಆದರ್ಶದ ಪಂಚದೀಪಗಳು. ಇಲ್ಲವೆ 

ಕಾವ್ಯದ ಪಂಚ ಸೂರ್ಯರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮಾನವ ವಂಶದ 

ಮಹತ್ತರ ಮನಸ್ಸು ಹೊಸದೊಂದು ಬಗೆಯ ಹಾಗೂ ಬಲಿದ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ತನ್ನ 

ಎಚಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಲವು ನಿಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಳಿಸಹತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈಚಿನ 

ಪ್ರಗತಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಲಿಂಗವೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯದ ಶೋಧವನ್ನು ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು 

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಹಾಗೂ ಸಶ್ರಮವಾಗಿ ಬಹು ದೀರ್ಫ್ಥಕಾಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ 

ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯ ಪರಿಮಿತ ಸತ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾರದು, ತಡೆ 

ಹಿಡಿದಿರಲಾರದು. ಹಿಂದೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯದ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹೊಳಪುಗಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂಥ 

ಮಾದರಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶ ಒಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲವೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ಈ ಬಹಳಷ್ಟಿನ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಶೋಧವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂಥ 

ಆದರೆ ಬದಿಗೊತ್ತಿದ ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಅಪಾರವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ 

ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ತೀರ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ದೈವಿಕ ಸತ್ಯದ ಶೋಧನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಹಳೆಯ 

ವೈದಿಕ ಕವಿಯೊಬ್ಬನು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟ ವರ್ಣನೆಯು ನಮ್ಮ ಯುಗದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ 

ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ""ಎತ್ತರರಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದರ ನೋಟಕ್ಕೆ 

ಇನ್ನೂ. ನೆರವೇರಜೇಕಾದ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ". ಆದರೆ ಇದೂ ಚತು 

ಬರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿ ದೆ ಏನೆಂದರೆ, ಮಾನವನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒದಗುವ 

ಏನಾದರೊಂದು ಮಹಾ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈವರೆಗೆ ಬದುಕದಿದ್ದ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು 

ಕಾಣಬಹುದು. ಮತ್ತು ಆ ಆನಂತ ವಿಫುಲತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆಗಲೇ ಈ 

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಮಾನವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ತರವಾದ ಜ್ಞಾನದ 

ಪೂರ್ಣತೆಯು ತೆರದು ತೋರಬಲ್ಲದು. ಮತ್ತು ಅದರ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ 

ಒಗೆಯಬಲ್ಲದು. ಆಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವನ ಆಳದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ 

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೈದಿಕ ದ್ರಷ್ಟುರ ಕವಿಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದಾದರೆ "ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಥಿತಿಗಳು 

ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವವು. ಆವರಣದ ಮೇಲೆ ಆವರಣವು ತೆರೆದು ಮಾತೆಯ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ 

ಪೂರ್ಣ ದರ್ಶನವಾಗುವ ತನಕವೂ ಜ್ಞಾ; ನೋದಯವಾಗುವದು''. ಈ ಹೊಸ ಹಳೆಯ 

ಬೆಳಕು ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮರಳುತ್ತಲಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಒಂದು 

ಕುತಂತ್ರವೆಂದೂ ತಾವು ಒಂದು ನಶ್ವರ ಚಂಚಲ ವಿಚಾರಯುಕ್ತ ಜಡದ್ರ ವ್ಯವೆಂದೂ ಮಂದಿ 

ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 'ನಂಬುವದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿತ್ರದ ನೋಟವು ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ 

ಸಾಮಾಜಕ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಐಹಿಕ ಕಲ್ಯಾ ಣದ ಮೇಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕೇಂದ್ರಿ ಕರಣಕ್ಕೆ 

ಎಷ್ಟೇ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ ದರ ನಡುವೆ ಧರ್ಮವಾಗಲಿ, ದಾರ್ಶನಿಕ ವಿವೇಕವಾಗಲಿ. 

ಸತ್ಯ ಚೇತನದ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನವೀನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲ 

ಹನು ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಗಳಂತೆಯೇ ̀ ಅತ್ಮದ “ವಿಷಯಗಳಾದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಗಳೂ 

ತಮ್ಮ ಮೂಲದ ಶಕ್ತಿಯ. ಉಗಮದಿಂದ ತಿರುಗಿ ನಳನಳಿಸುವ ಹೊಸದಾಗುವದು ಶಕವಿಲ್ಲ 

ಆದರೆ ಪಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಕೆಟ್ಟ ಹಂಬಲದಿಂದ ಮರಳಿ ಸರಿದು ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 
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ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವದಲ್ಲಿಯೂ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೂ 
ಒಂದು ಮಿಗಿಲಾದ ಸ್ವತ್ವ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿರುವದೆಂಬ ಅರಿವಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 

ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಮನಸ್ಸು ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಮಾನವತೆಯ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ 

ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆಯ ಗೌರವದ 'ಕುರಿತು ಅಗೃ್ರಹಪಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಯೇ 

ಅಗ್ರಹಪಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಕುರಿತು `ನಮಗೆ ಏನೂ ವಿರಕ್ತಿಯ ಭಾವ 

ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ತಿರುಗಿ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ನಾವು ಮನದಣಿಯೆ 

ಕುಡಿದು ಅವಳ ಬದುಕನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಒಯ್ಯಲೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು 

ಒಲವು. ಒಂದು ವಿಚಾರವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವದು ಅಸ್ತಿತ್ತದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದ ಮತ್ತು 

ಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಬಗೆಯ ನೋಟವು 

ಸಯ, ಕಾವ್ಯದ, ತತ್ವಜ್ಞಾನದ, ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮಿಕ 

ಸೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತರುವದರಿಂದಾಗಿ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದಾದರೂ, ತನ್ನ 

ರರಿಮಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಕುತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿದಾದ 

ಚೇತನವೆಲ್ಲ ಜೀವವೇ ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದು ನಾವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಚ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 

£ವಿಸಬಹುದಾದ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸನಾತನ ದೇವಮಾತೆಯಾದ 

ಅದಿತಿಯು ಸದ್ಯವೆ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ದೇವಶಕ್ತಿ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾಚೀನ 
ವೈದಿಕ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಮಾಡುತ್ತಾಳ. ""ಇದೇ ಪುರಾತನ ಪಂಥ. ಹೊಸದಾಗಿ 

ತಿರುಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬಂದರು. 

ಇದೇ ಊರ್ದ್ಧ್ವಗಾಮಿಯಾದ ಪಂಥದಿಂದ ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧಮಾನನಾಗಿ 

ಹುಟ್ಟ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾದಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ 
ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬೇಡ '' ಆದರೆ ಆ ಊರ್ಧ್ವ ಪಂಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳದು ಜನ್ಮದ 

ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಹೊಸ ಚೇತನ ಅ ದೇವತೆಯಂತೆ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪಂಥದಿಂದ 
ನಾನು ಹೋಗಲಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತುಳಿಯಲು ಕಠಿಣವಾದ ದಾರಿ. ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಿಂದ 
ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಮಪಾತಳಿಗೆ ಬರಲುಗೊಡು. ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿರದ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು 

ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಡನೆ 
ನಾನು ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು” ಆಮೇಲೆ, ಕಳೆದ ಯುಗವು ಜಾ ಹೊಸ 
ಯುಗವೂ ಕಶ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಅತ್ಯುನ್ನತ 
ಊರ್ಧ್ವಗಾಮಿಯಾದ ಪಂಥವು ತಪ್ಪಿಹೋಗಿ ಆ ಯುಗದಂತೆಯೇ ಒಂದು ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ 
ಕೊನಗಾಣಬಹುದಾ, ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 
ಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸ ಕಾರಣವೇ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಚೇತನ 
ಮತ್ತು ಜೀವನಗಳು ಅಷ್ಟೊ ಫ್ ಹೊಂದಿಕೆಗೆಟ್ಟವು ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಚೇತನದ 
ಮಿಗಿಲಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಜೀವನದ ಖುಗಿಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಾನವನ 
ಶಕಿ ಕ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ಯೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾನವನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವೂ 
ದೀಪಕವೂ ಶಕಿ ಕಯಿಂದ ಮನಗಾಣಿಸಲು” ನೆರವಾಗಬಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾ ನನವು 

34.1.2. ಕ್ಷ ಛೆ 6॥ 
.! 

ತ 
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ಅಮೂರ್ತ ಊಹನೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವು ಒಂದು 
ಅಸಹಿಷ್ಣುವಾದ ಪಾರಲೌಕಿಕತೆಗೂ "ವಿರಕ್ತ ತಾಪವೃತ್ತಿಗೂ ಹೊರಳಿದರೆ ಕಾವ್ಯಕ ಮತ್ತು 
ಕಲೆಗಳು "ಅಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಗಳ ನೆಡುವ, ಸತ್ತಚೇತನ ಮತ್ತು ಜೀವನಗಳ ನಡುಷೆ 
ಹುಟು, ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರು, "ಚೇತನದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸತ್ಯ ಇವರಡರ ನಡುವಿನ ಈ 
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ, ಈ ಸಂಧಾನವು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. 

ಉಳಿದೆರಡು ಜವಳಿ ದೀಪಗಳು, ಆದರ್ಶದ ಬಣ್ಣದ ಸೂರ್ಯಗಳು ಸೌಂದಯ 
ಮತ್ತು ಆನಂದ; ನಮ್ಮ ಯುಗವು ಇವನ್ನು ವಿಪರೀತ ಮಂದವಾಗಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ, ಮತ್ತೆ 
ಉತ್ತೇಜ ನಗೊಳಿಸುವ 'ಬೆಳಕಿನ ಅವಶ್ವಕತೆ ತ ಯುಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. 
ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನು ಅವೆರಡರ ಅಭಾವವು ಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಿಸಿದಷ್ಟು ವಿಪರೀತವಾದ 
ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಹಿರ್ಮುಖವೂ, ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೌಂದರ್ಯ 
ಆನಂದಗಳೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳೇ : ಮತ್ತು ಇವು ಉಳಿದ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳ ಬಣ್ಣದ 
ಕಾಂತಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯದ ಮರ್ಮ ವನ್ನೇ ಹೊರಗೆಡಹುತ್ತದೆ. ಆನಕದದ 

ಪರಿಪೂರಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ನವಿರಾದ [2 ಶಕ್ತಿಗಳು ತ ತುಂಬಿ ಬಣ್ಣ 
ಪೇರಿಸದಿರುವವರೆಗೂ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಚೇತನಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಲಾರವು. ತಮ್ಮ ಈ 

ರಹಸ್ಯದ ಸಾರಸತ್ವದಿಂದ ಮತ್ತು ̀ಪರಿಪೂರಕ ವರ್ಣಭಛಾಯೆಯಿಂದ ಅವೆರಡೂ ತಮ್ಮ 
ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಕವಾಗಬೇಕು. ಇವೆರಡು ತೃಪ್ತಿಕಾರಿಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಜತೆಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 
ಚೇತನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನಎಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಕಲ್ಪನೆಯ 
ಕೇವಲ ಸತ್ಯ- ಆನಂದವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತ್ವದ ಅಭಿವ್ಯಂಜಕ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವವು. 

ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವಿಶ್ವಚೀತನದ ಮೂಲ ಸತ್ತೆಯ ಸಾರತತ್ವವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ 

ಮತ್ತು ಆನಂದ ಇವೆರಡೂ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ. 

ಮಾನವನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬ ಜ್ 3 ತವನ” ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 

ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತರುವದೂ ಕಲಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಗಳ ಹುರುಳೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಕಾರ್ಯಧರ್ಮವೂ ಸ! ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿದೆ 

ಶೃಂಗಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಗಳೆಂದರೆ 
ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ 'ಜೀವನದ ಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಕ ಮಹಾ ಚೇತನದ 

ಅನುವಾದಕನ ಕರಕಷ್ಟವೆಂದರೆ ಇಂಥ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಯಾಯ 

ಹುದುಳುವದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿರಿಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅನುವಾದದ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಹಿಗ್ಗಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾದಂಥವು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಾವ್ಯವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ 

ಪಂಚತತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾಧುರ್ಯ 

ಪ್ರಭೆ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗಲೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು 

ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪೃತ್ಛಕ ಸೊತ್ತನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ. ಆದರೆ ಇದು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದು ಕಾವ್ಯವು ದರ್ಶನದ ಉತ್ತುಂಗ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಹಾಡಿದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ 

ಜೀವಿತ್ರದ ಅತಿ ಅಗಲಗಳೊಳಗಿನಿಂದ ಸಂಚರಿಸಿದಾಗಲೇ. 
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ಈ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಳತೆಯ ಮಾನಕ್ಕೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 

ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಕೆಯ ಯಾವದೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಮಹಾ 

ಚೇತನವು ಮಾನವನ ದೃವಿಕ ಚೇತನವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಲಿಷ್ಟ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ 

ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಯಾವದೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇವಶೀರ್ಷಗಳನ್ನು 

ಅದು ಹೊತ್ತಿರಬಲ್ಲದು. ಮತ್ತು ಅದು ಈ ರೀತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಪಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 
ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾವ್ಯದ ತಿರುಳು ಎಲ್ಲೂ 

ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕವಿಯ ದರ್ಶನದ ಚೌಕಟ್ಟು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, 

ಕಾವ್ಯದ ಸಾರಭೂತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಯವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೊತ್ತವೂ 

ಒಂದೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಟ್ರಾಯದ ಇದಿರು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಚಾಲನೆಗೊಂಡ 

ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯ ಮಹಾನಾಯಕರ ಬಗೆಗೂ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ದೂರದ ಮಾನವೀಯ 

ಮನೆಯ ಒಲೆಗೂಡು ಕಡೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಳಿದ್ದು ದೂರದ ಮಾಯಾ ದ್ವೀಪಗಳು 

ಅದ್ಭುತಗಳ ನಡುವೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ಓಡಿಸ್ಸಿಯಸ್ನ ಬಗೆಗೂ ಹಾಡುವ ಹೋಮರನೇ 

ಆಗಿರಲಿ, ಜೀವನದ ಬಹು ಪದರುಗಳ ಭಾವಾವೇಶ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ 

ಕ್ಷೋಭದ ಅಲೆಗಳನ್ನೇರಿ ಸಾಗುವ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನೇ ಆಗಿರಲಿ, ನರಕ, ಅಲ್ಲಿಯ 

ಯಾತನಾಲೋಕ ಮತ್ತು ಸ್ವ ರ್ಗ-ನಂದನದ ಭಯಾನಕ ಇಲ್ಲವೆ ಸುಂದರ ಕಲ್ಪನಾ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 

ನಡುವೆ ದಾರಿತಪ್ಪುವ ಡಾಂಟೆಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಆದರ್ಶ 

ಮಾನವನಿಗೂ ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಅಹಂ ಕೇಂದ್ರಿತ ದೈತ್ಯ 

ರಾಕ್ಷಸರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಭಿನ್ನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಎಭಿನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 

ದೇವತೆಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಡೇರಿಸಿ ಬರುವದರ ಬಗೆಗೆ 

ಹಾಡುವ ವಾಲ್ಮೇಕಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ದೇವತೆಗಳ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೋ, ಸತ್ಯದ 

ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೊ ೯೯ ಪ್ರಕಾಶಿದತ್ತ ಸಾಗಿದ ಪಯಣ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನೊ ಅಮರತ್ವಕ್ಕೆ 

ಏರುವ ಆತ್ಮದ ದ್ವಂದ್ವ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಯಾಜ್ಞಿಕ ಆರೋಹಣವನ್ನೋ ಅಮರತ್ವಕ್ಕೆ 

ಏರುವ ಆತ್ಮದ ದ್ವಂದ್ವ ಸಪಂತ್ತು ಹಾಗೂ ಯಾಜ್ಞಿಕ ಆರೋಹಣವನ್ನು ಇಂದು ಮರೆತು 

ಹೋದವೂ ಆದ ವಿಚಿತ್ರವೂ ಪರಿಸ್ಪುಟವೂ ಆದ ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಸುವ ವಾಮದೇವ 
ಎಶ್ವಾಮಿತ್ರರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತುಕಾವ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ ಚಿರಂತನವಾಗಿಯೂ 

ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಟ್ಟ ಊರಿದ ಉತ್-ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಲ್ಪಕತೆ 

ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಆತ್ಮ, ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುವ 
ಉನ್ನತ ಅಂತಃಪ್ರೇರಕ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದರ್ಶನವಿರಲಿ, ಮಹಾಕವಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಜೀವಿತ್ವದ 

ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು, ಬಾಳಿನ ಒಂದು ಉಸಿರನ್ನು ಚೇತನದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ 
ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು 

ರ್ಗ 
(ಗ್ರಾಜ೦ಜರ್, ಗ್ಲೋರಿ, ಸ್ಪೈೆಂಡರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ಛಾಯ ಹೊಂದಿಸಲು 

ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೈಭವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ಯವತ್ತಾದ ಶಬ್ದಗಳೇ ಸಿಗದಿರುವುದು ಅನುವಾದಕನ ಭಾಗ್ಯ) 
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ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸುವದು. ಇಷ್ಟುದರೂ ತನ್ನ ನ್ನ ವೈಪುಲ್ಕವನ್ನು ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನೂ 
ಸ್ಪರ್ಶದ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಪತ ಕರಗಳಿಂದ 
ನೋಡಬಲ್ಲ ಕಾವ್ಯವು, ಉಳಿದ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಸಮವಿದ್ದರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆಶಯವನ್ನು 
ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಏನಿರುವೇವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಡಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು 
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ. ತೃಪಿ ಓಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ತೃಪ ರ ಪಡಿಸುವ ಇಂಥ ಕಾವ್ಯ ಎಲ್ಲ 
ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಟಸಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಸಾತ್ಮಕ 'ಅತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ 

ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವು ಆಗಿದೆ. 

ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯವು ಇಂದು ಸಂಪನ್ನ ಸುಳುವು ಹೊಳಪುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ 
ಆಶ್ವಾಸವನ್ನು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ (ಜೀವಿತ್ವದ) ಈ 

ಪಂಚದೀಪಗಳನ್ನು ಉರಿಸುವದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ 

ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ ಕ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸು ನಮ್ಮ 

ನೋಟಕ್ಕೆ ಮರೆಯಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೂ ಬೆಳಗುವದು. ಮತ್ತು ಅವನ್ನು 

ಯಾವದೋ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯದ ಪರಿಮಿತ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ದೀವಿಗೆಗಳಾಗಿ 

ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಮಾಡಿಡದೇ, ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಕಾಶದ ಸೂರ್ಯರನ್ನಾಗಿ 

ಮಾಡಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ರ ಬಫೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು 

ಬೆಳಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವದು. ತನ್ನ ಹಾಗೂ ನಿಸರ್ಗದ, ದೇವರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ 

ಅತಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಹೊಸದರ್ಶನದ ಕಾವ್ಯವಾಗುವದಲ್ಲದೇ ಅದು ಆದರ್ಶನವನ್ನು 

ಮಾನವನಿಗೆ ನೀಡಿ ಇಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾತ್ತ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯರೂಪದ ಮಾನವತ್ವದ 

ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯಮಾಡಿ ಕೊಡುವದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಪ್ಪಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಭಾವದಿಂದ, ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಕಳಕಳಿಸಿದ 

ಹಿಗ್ಗೂ ಹಾಗೂ ಭಾವಾವೇಶದಿಂದ ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಹಾಡುವದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವುಗಳತ್ತ 

ಒಮದು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಕಟ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನೋಡುವ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಕ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು 

ರೂಪಗೊಳಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಏರುವದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಅಂತಖ್ರೇರಿತ 

ಬುದ್ಧಿಯ ಅಂತಃಪ್ರೆ 03 ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಅಂತಃ ಲೇರಿತ ಆನಂದಾತ್ಮದ 

ಕಾವ್ಯವಾಗುವದು. ಬ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ೀತಾಕ4 ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುನ 

ಸಾರ್ವಭೌಮ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಉತ್ಪಾಹವನ್ನೂ ಆನಂದವನ್ನೂ ಅದು ಪಡೆಯುತ್ತ ದೆ. ಮತ್ತು 

ಎಲ್ಲ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಉತ್ಸ್ಟುರಣವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವದೋ ಆ ಅಧಿಮಾನಸ ಶಕ್ತಿಯ 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಸನ ಹಾಗೂ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾದ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನದ ಶಕ್ತಿಯತ್ತ ಅದು 

ಇನ್ನೂ ಏರುವದು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಲೂಬಹುದು. 

ಪ್ರಕಾರದ ಕಾವ್ಯವು ಏನೋ ಉನ್ನತ, ಸುದೂರ, ಅಥವಾ ಸುಂದರವಾಗಿ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಶ್ಚಷ್ಟವು ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಜಸಾಲದು ಅದು 

ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಪ ತೀರ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗು ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವದು ಮತ್ತು 
ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಾಹ್ಯದೇಹದಿಂದ ದೇವರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ತನಕವೂ, ನಾವು 
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ಏನೇಲ್ಲ ಇರುವೇವೋ ಅದನ್ನು ಸತತ ಮತ್ತು ಆನಂತವನ್ನು ನಶ್ವರ ಗತ್ವದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ 

ಸನಾತನವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿದಾಗಿಯೂ, ಸೊಗಸಾಗಿಯೂ ಹಾಡುವದು, 

ಆದೂ ಒಂದು ಹೊಸ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಂತವಿಕೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ 

ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಈ ದರ್ಶನವು ಅವನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಇದ್ದೂ ನಮಗೆ ಇದ್ದುದಕ್ಕಿಂತ 

ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವದು ಅದು ಗರಿಗೆದರಿ ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರೂ ನೆಲವನ್ನು 

ಕೆಳಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತಿರುಗಿ ಅದು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ನಾಸ್ತವ 

ತಥ್ಯಗಳನ್ನೂ, ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವದು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಎಲ್ಲ 

ಪಾತಳಿಗಳನ್ನೂ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದು. ಅದು ಹಳೆಯ ಕವಿಗಳ 

ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿಸುವದು. ಇನ್ನು ಶೋಧಿಸದಿದ್ದ ಹೊಸ 

ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿಸುವದು. ಇನ್ನೂ ಶೋಧಿಸದಿದ್ದ ಹೊಸ 

ರಹಸ್ವಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವದು. ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಗಹನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚೇತನದ ದನಿಯ 

ಒತ್ತಾಯದಿಂದಾಗಿ ಹಳೆಯ ಲಯಬಂಧಗಳ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನೇ ಪರಿಷ್ಠರಗೊಳಿಸುವದು. ಮತ್ತು 

ಹೊಸ ವಶಿಷ್ಟ ಸಂವಾದ ಸ್ವತ ಸದಾಮರಸ್ವಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವದು. ಭಾಷೆಯ ಬೇರೆ 

ಹಿರಿದಾದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸತ್ವಗಳನ್ನೂ ಅವಿಷ್ಯರಿಸುವದು. ಶ್ಯ ಸತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಭೂತ 

ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಾದಿಗಳಿಂದ ಸಾಗಿ ಬಂದವು. ಆದರೂ ಅವುಗಳ ನಿಯಮ 

ಪಕ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗುವಂಥಹದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕಾವ್ಯವು ತನ್ನದೇ 

ಆದ ಪಲ್ಲಟಿಸಿದ ಪರಿಣಿತಗೊಳಿಸಿದ ಕವನಕಲೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಒಳೊಡುವರು. 

ಕೊನೆಯಮಟ್ಟಗೆ ಇದೇ ಅದರ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಆದರ್ಶ ಸಾಧನೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾಧನೆಯ 

ಪ್ರಯತ್ನವೆ ಪುನಃ ನವ ಯೌವನ ತಂದು ತುಂಬಬಲ್ಲ ಅಮೃತವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೂ 

ಕಾವ್ಯಚೇತನವನ್ನೂ ಪುನಃ ಮಾನವನ ಕರೋಟಿಯ ಸದಾ ಪ್ರಗತಿಪರವಾದ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಗಳ 
ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕದ ಉಜ್ವಲವಾದ ಅಗ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು 

ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತವಾಗಿ ವೈದಿಕ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿಸಬಹುದು. ಅಗ್ನಿಯು 
ಈ ಮಾತಿನ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ವಾಚಕ: ಯುವಾಕವಿಃ ಪ್ರಿಯೋಅತಿಥಿಕ 
ಅಮರ್ತ್ಯೋಮಂದ್ರಜಿಹ್ವೋರ್ತಚಿತ್ ರ್ತವಾ ತರುಣನೂ ದೃಷ್ಟು ರನ್ನೂ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ 
ಅಮರ ಅತಿಥಿಯೂ ತನ್ನ ಜೇನಿನ ನಾಲಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸತ್ವಪ್ರಜ್ಞನೂ ಸತ್ವಾನ್ವೇಷಕನೂ 
ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೂ ಅಮರರ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದೂತನು ಸಂದೇಶವಾಹಕನು. 



ಪ್ರಕರಣ ಎರಡು 

ಕಾವ್ಯ ಸತ್ಯದ ಸೂರ್ಯ 

ಕಾವ್ಯ ಚೇತನದಿಂದ, ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತ ಗಾಯಕನ ತುಟಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ, 
ಬೇಡಬಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಎಂತಹದು ? ಅಥವಾ ಅವನ ಕೃತಿಯ ಉನ್ನತ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಸತ್ಯ 
ಒಂದೆಂದೂ, ಜಸ ದಿವ್ಯತರ ಸೂರ್ಯಪ ರ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ನನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತ 
ಪ್ರಖರ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೆ, ಸುತ್ತಲೂ ತನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯ ಜ್ಯೋತಿ 
ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅವನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ 
ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು 9 ನಮಗೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮವೇ ಆದ ಮಹಾಸತ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದ ನ್ 
ಈ ಶಬ ಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದಿದೆ. ಮತ್ತೂ ಅದು ಕಾವ್ಯದ. ನಮ್ಮ 
ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಒ ೦ದು ಸಂಕುಚಿತವೂ ಪರಿಮಿತವೂ ಆದ ಅದರ ಭಾವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಸೃಜನಾ ತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಥಳಕಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಆತ್ಮವನ್ನೇ 

ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನೋಡಲು ಸರಿಯೆನಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯೆಂದರೆ, ಕವಿಗೆ 
ಬೇರೆ ಯಾವದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಮಹಾಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 

ಅದರ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆತ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ 

ಪ್ರೇಮಿಕ. ಅದೊಂದೆ ಅವನು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಯುಳ್ಳ ಸೇವಕ 
ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಪ್ರತಿಭೆಯ ಸಮುಜ್ವಲ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಕಲ್ಪಕತೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಾವ್ಯವು 

ಬಹುತೇಕ ಸೊಗಲಾಡಿತನ ಮತ್ತೂ ಇಡಿಯ ಈ ಕಲೆಯೇ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಲ್ಪನಾ 

ಕಾಲದ ಶಕ್ತಿಯೆನಿಸುವಂತಿದೆಯೆಂದು ಕೇವಲವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬರುವಂತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಬಾಹ್ಯ 

ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಅದು ಎಂಥ ಸ್ಥೂಲ 
ಅಸಿದ್ಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು, ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ 

ತೆಗೆದು ಕಾವ್ಯದ ಅನಿರ್ಬಂಧ ಅಥವಾ ಅಕುಂಠಿತ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ರೂಪಾಂತರಿಸುವಾಗಲೇ ಕವಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವನೆಂಬುದು ಗೋಚರಕ್ಕೆ 

ಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಗೂ ಅನಿಸಬಹುದು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗೂ 

ಮಾಡಬಹುದು ಏನೆಂದರೆ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಇವೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಇಲ್ಲವೇ 

ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವು ಕಲೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ 

ಆದರೆ, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಹೊರತು. ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕಲ್ಪಕತೆಯ 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲೂ ಬಾರದಂತೆ ಆದ ಹೊರತು ಅದು ಕಲೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ 

ಆದರೆ, ವಸ್ತುತಃ ಇದು ಅದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥವಿಷ್ಟೇ ಕಲೆಯು ಬಾಹ್ಯ ನಿಸರ್ಗದ, 

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನುಕರಣವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ತನ್ನ ರೂಪಾಂತರ ಶಕ್ತಿಯ 

ವಿಶೇಷಗುಣದಿಂದ, ಹೊರಗಿನ ಬದುಕು ಹಾಗು ತೋರಿಕೆಗಿಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಅಂತರಿಕ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಕಲೆಯ ಸಂಕಲ್ಪಿತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಇನ್ನು ಅನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ತೀರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರ ಒಂದಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವು 
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ವಾಸವತೆಯ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಉಪಾಸನೆಯ ಪಂಥದಲ್ಲಿಯೂ 

ಮಿತಿಮೀರಿ ಪ್ರಚಲಿತವೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳದ್ದೂ ಆಗಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯದ 

ವಸ್ತು- ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಸತ್ಯವು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮನಿರ್ಬರ 

ಜೀವಂತ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವತೆಯು ನಾವು ನೋಡುವ, ಕೇಳುವ, ಮುಟ್ಟುವ, 

ಜೀವಂತವಾಗಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಶ್ವಯಾತ್ಮಕ 

ಆಘಾತದಿಂದ ಚಿಂತಿಸುವ ವಾಸ್ತವತೆಯು ಹಸಿಹಸಿಯಾದ ಡೊರಗು ಸೌ ಅಪ ಪಕ್ಕ 

ಮೂರ್ತಿ ಚೈತನ್ಯಮಯ ಅನುಭವದ ಘಟನೆಯು ಲಯಬದ್ಧ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ತ 

ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತಹದು. ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೂಲಕ 

ಹಗುರುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾದ ಕಲ್ಪನೆ, ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವೇಷತೊಟ್ಟಿದ್ದು 

ಮತ್ತೂ ನಮಗೆ ಹೀಗೂ ಹೇಳುವದುಂಟು: ಏನೆಂದರೆ, ಕಾವ್ಯವು ಜೀವನಕ್ಕೆ 

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ತನ್ನ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತನ್ನ 

ಲಯಬದ್ಧಗತಿಯನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು 

ಭಾವಾತ್ಮಕವಾದ ಅನುರೂಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅದು 

ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಸರಿದು, ಜಿಗಿದು, ನಡೆದು, ಓಡಿಸಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಜೀವಂತತೆಯ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಧಡಾರ, ಎಡವು, ದಟ್ಟಡಿ ಮತ್ತು ತುಳಿತವನ್ನೂ 

ಉಂಟುಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ತೀರ ಹೊಸ, ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ರಸವುಳ್ಳ 

ನಾದಮಾಧುರ್ಯವು ಲಭಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ಅದರ ನೇರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ರಾಗಗಳು ಸಪ್ಪಗಿನ ಕೃತಕ ತಂತ್ರಗಳ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಹಾಗೂ 

ಸುಳ್ಳು ಮಾಧುರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಬಾಡಿಹೋಗುವವು. ಇಲ್ಲಿಯ ಒತ್ತಾಯದ ಬೇಡಿಕೆ 

ಸೌಂದರ್ಯದ್ದಲ್ಲ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ್ದು ಅಥವಾ ಒಲುಮೆಯದು. ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಬಂದು 

ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಈ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೂ 

ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆವು. ಆದರೆ ಒಂದು ಶಿರ್ತಿನ ಮೇಲೆ, ಅದು ಸತ್ಯವೆನಿಸದಷ್ಟೂ 

ಸುಂದರವಾಗಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ತನ್ನೊ ಡನೆ ಅವಾಸ್ತ ವವನ್ನು ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ 

ದೂರದಿಂದಲೂ ಆದರ್ಶದ ಸೋಂಕನ್ನು ಅಥವಾ ಎಕೃತ -“ಎಕೃತ '' ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ 

ವಿಮರ್ಶಕನೊಬ್ಬನು ಯೇಟ್ಸನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಇ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ 

ಅನ್ವಯಿಸಿದನಂತೆ . ಆ ವಿಮರ್ಶೆ ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ವಿಶೇಷಣ ಪದಪ್ರಯೋಗವೇ 

ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ಸಮರ್ಪಕಧಿಕ್ಕಾರದ ಮಾತು ಕವಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ 

ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾವ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ. ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಕಲ್ಪಕತೆಯ 
ಯಾವುದೇ ನವೀನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರಬಾರದು. ಆದರೆ ಕುರೂಪ ಪಾಶವಿ ಮತ್ತೂ 
ನೀಚ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಕುರೂಪತೆ, ಪಶುತ್ವ ಮತ್ತು ನೀಚತೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ತ ಅದು ಇನ್ನು 
ಲೇಸು. ಏಕೆಂದರೆ "ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕವನ ಕಲಾವಿದನಿಂದ ಆಗ್ರ ಹದಿಂದ 
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದು, ಬಾಳಿನ ಸತ್ಯ, ಬಲಿಷ್ಟ ಪ್ರಖರ ಪ್ರಭಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಟ್ಟ, 
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ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾರದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಉದ್ದೀಪಿಸಿದ 
ಜೀವನದ ಒಗಟು-ಏಕೆಂದರೆ ಕಲೆಯು ಬರೇ ಇದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಎಂದೂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. 

ಅದು ಇದ್ದುದನ್ನೂ ಉದ್ದೀಪಿಸದೇ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ-ಮನಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು 
ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಕಚ್ಚಾ ಉಗ್ರ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆಲೇ ನೆತ್ತಿಗೇರುವ ಮದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, 

ಎದೆಯಡಿಗೆ ಕರುಳೊಳಗೆ ಒಂದು ಸುಖಕರವಾದ ಕಳವಳವನ್ನು, ಮಿದುಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷುಬ್ಬ 
ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸಮರ್ಥ ಲೇಖಕರಿಂದ 

ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸ್ವಾ ರಸ್ಕಕೊಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಜನಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ 

ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಂದ ಮ ಸ್ವಾರಸ್ಯವು ಅಭಿರುಚಿಯ ಅಥವಾ ಅಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನವೇನೂ 

ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹೃಷ್ಟಪ್ಪುಷ್ಟ ಗಂಡು ಗಡುಸಿನ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲೊ ಸ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ 

ಅನುಗುಣವಾದ ಕಾವ್ಯವು ಈ ಬಗೆಯ ರಸಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನಿಸ್ಪಂಶಯವಾದ ಫಲವು. 

ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ತತ್ವ ಒಂದಿದೆ, ಅದು 
ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಂಡ ಬುದ್ಧಿಯ ಸತ್ಯ, ವಿವೇಕಯುತ ವಿಚಾರದ ಸತ್ಯ. ದಾರ್ಶನಿಕ ಹಾಗೂ 

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ಥಕ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಬಗೆಯಲ್ಲ 

ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ಎಚಾರಕ್ಕೆ ಸುಸಂಗತವಾದ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗೊಳ್ಳುವ ಕಲ್ಪಕತೆಯ 

ಸತ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಅವರ ನ್ಯಾಯಮಂಡನೆಗೂ ಮಾರ್ಗೀಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಮಾರ್ಗೀಯ ನಿಯಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹದಗೊಂದಬದ 

ಚೆಲುವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ಮತ್ತೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗಲಕ್ಕೂ 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಅನೇಕ ಸುಪರಿಚಿತ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ. ಒಂದೆಡೆಗೆ, 

ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಇವೆರಡೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸುಸಂಗತಿ ಅಥವಾ ವಿಸಂಗತಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ 

ಕಾವ್ಯವೆಂದರೆ, ಜೀವನದ ಕಲಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಉನ್ನತ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 

ವಿಮರ್ಶೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಾವು ತೀರ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ 

ಕಾಣುವದು. ಸ್ಟೈರ ಕಲ್ಪನಾ ವಿಲಾಸ, ಸಮೃದ್ಧ ವರ್ಣ ರಂಜನೆ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ದುಡುಕಿನ 

ಧಾರ್ಷ್ಯ್ಯ ದೂರದ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ದನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಲ ವಿರಲ 

ದೂರದೂರದ ಸಂಗತಿಗಳು-ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಅರುಚಿ, ರಸಿಕ ಮನಸ್ಸು 

ವಿವಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತನ್ನದೇ ಬಲವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ, ತನ್ನ ತೃಪ್ತಿಯ ಒಂದು 

ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಕಾವ್ಯಮಯ ಸತ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನದೇ 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂವಾದದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆ-ಕಾನೂನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅನೇಕಾನೇಕ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಲಕ್ಷಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾವ್ಯನಿರ್ಮಿತಿಯ ತತ್ವದ ಒಂದು 

ಮಗ್ಗಲನ್ನು ವಿಪರೀತ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕಾವ್ಯದ ಚೇತನವೂ ಸತ್ವವೂ ಬಹುಮುಖವಾದದ್ದು 

ಅದು ತನ್ನ ಕ್ರಮಾಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಬಲ್ಲತನದ್ದು ಆದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವದ ಕೇಂದ್ರ 

ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದದ್ದು, ಅಪರಿವರ್ತನೀಯವಾದದ್ದು. 

ಶೆ 
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ನಾನು ಹೇಳುವ ಕಾವ್ಯ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಯಾವ ಪರಿಮಿತಗಳೊಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. 

ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಸತ್ಯವು ಒಂದು ಅನಂತ ದೇವತೆ. ಅದು ಚಿರಂತನದ 

ಮುಖ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗ. ಅದು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಅಸೀಮ ಮಾತೆ, ಅದಿತಿಯೇ 

ತಾನಾಗಿದೆ. ಘ್ ಅನಂತ, ಚಿರಂತನ, ಚಿರನಿರ್ಮಾಪಕ ಸತ್ಯವು ಕಲ್ಪಕತೆಯ ಅಥವಾ ಸ್ವರ 

ಮನೋಲಹರಿಯ ಶತ್ರುವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವೂ ದೇವಶೀರ್ಷಗಳೇ. ಅವೂ ಈ ದೇವತೆಯ 

ಒಂದು ಮುಖವನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಭಾವ ವ್ಯಂಜಕ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ತೊಡಬಲ್ಲವು. 

ಕಲ್ಪಕತೆಯು, ಬಹುಶಃ ಇವಳ ಸೃಜನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಣ್ಣವೇ ಇರಬಹುದು. ಅವಳ ಜನ್ಮಗಳೂ 

ಚಲನವಲನಗಳೂ ಅಗಣಿತ. ಅವಳ ನಡೆಗೆ ಚಂಚಲ, ಬಹು ಮಾರ್ಗಗಾಮಿ ಮತ್ತೂ 

ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಗಳೊಳಗಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಾಧನಗಳೊಳಗಿಂದ ಅವಳು ತನ್ನ 

ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಳು. ಪ್ರಮಾದವೂ ಅವಳ ಅನ್ರಸ 

ಶಿಶು ಮತ್ತು ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಜಾರಿಯಾಗಿ, ಬಜ ಬಾ ಹಲವಾರು ತಶಲೆತಿರುಕ 

ತಿರುವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕ ದೇ ವತೆಯ ತಾಯ್ತನದ ವಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಬಹುರೂಪಿಯಾದ 

ಆತ್ಮ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾದವೂ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಜಃ ಅಪರಿಮಿತ ಅನಂತ ಸತ್ಯದ 

ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೇ ಕಾವ್ಯವು ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಸೌಂದರ್ಯದ ತನ್ನದೇ 

ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಪನ್ನ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನೀಡುವದರಲ್ಲಿ 
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಇತರ ಚಟುವಟಕೆಗಳಿಂದ ಇದರ ಮಾರ್ಗವು ಬೇರೆ. ಏಕೆಂದರೆ 

ವ್ಯಾ ಶಕ್ತಿಯು ಬೇರೆ ಬಗೆಯದು. ಚಿರಂತನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು 

ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ದಾರಿಗಳು ಅನೇಕವೂ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವೂ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾರಿಯನ್ನು 

ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯದ ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದರ 

ನಿಯಮವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಾರದು. ಆದರೆ ಒಂದರ ವಸ್ತು- ದ್ರನ್ಯವ ಇನ್ನೊ ೦ದರ 

ವಸ್ತು ದ್ರವ್ಯವಾಗಲಾರದೆಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ, ಬೇರೊಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಅದನ್ನು 
ಬೇರೊಂದು ಎರಕದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವುಗಳೂ ಅವುಗಳ ಶಿಖರದ ತುದಿಗೆ 

ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಲಾರವು. ಕಾವ್ಯದ ಸತ್ಯವು ತತ್ವಜ್ಞಾ; ನದ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸತ್ಯವಲ್ಲ 

ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯವೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಚಿರಂತನ ಸತ್ಯದ 
ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರ. ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಷ್ಟೂ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಏಕೆಂದರೆ 
ಅದು ವಸ್ತುಜಾತಕ್ಕೆ ತೀರ ಬೇರೆಯಾದ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನು ತೊಡಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತೂ 
ಅನುಭವದ ತೀರ ಇನ್ನೊ ದು ಬದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕವಿಗೆ ಒಂದು 
ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥವಿರಬಹುದು. ಆತ ಯಾವದೊಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾ ನದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವನಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲ್ಯೂಕ್ರೆಟಿಸ್ ನಂತೆ ಇಲ್ಲವ ಗ! ಭಾರತೀಯ 
ಕವಿಗಳಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಕೋ ದು ಅಥವಾ ಗಯಟೆಯಂತೆ 
ಕಾವ್ಯಕಸೃಷ್ಟಾರನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೇ ವಿಜ್ತಾ ನನಿಯೂ ಆಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರಲೂಬಹುದು. 

ಆದರೆ ತನ್ನ ಎಚಾರಧಾರೆ ತತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆತ ಕವನದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಲು ಇಲ್ಲವೆ 
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಎನ ನವನ್ನು "ಛಂದೋಬದ್ಧ ವೇಷದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ 
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ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ವರ್ಡವರ್ಥ್ ಡ್ರೈಡನ್ರಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನೋ 
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನೋ ಹೇರಿ ಪೀಡಿಸಲು ಹೊರಟ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇ ಕಾವ್ಯದ 
ಕಾನೂನನ್ನು: ಮುರಿಯ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತ ಅಷ್ಟೊ ೦ದು ದೂರ ಅಡ್ಡ ಹಾಯದಿದ್ದರೂ 
ತನ್ನ ಕಲೆಯ ಸೀಮೆಯೊಳಗಾದರೂ ಆತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಅಲೆದಷ್ಟೂ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಸಹನೀಯವಾದ, ಕೆಲಸಲ ಗಣನೀಯ ಇಲ್ಲವೆ ಪೂರ್ತ ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ ಗಳಿಸಿರಬಹುದಾದರೂ 
ಅವನು ಅಸ್ತಿ _ರವಾದ ಅಥವಾ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೆಳತರಗತಿಯ. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. 
ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕಾವ್ಯ ಚೇತನವನ್ನೂ ಶುದ್ಧ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನೂ 
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೇರೊಂದೇ ಪಂಥ, ಇನ್ನೊಂದೇ ಉಪಾಸನೆ, ಮತ್ತು ತನ್ನ 

ಕಲಾದೇವಿಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಕ್ಷಣವೇ ಆತ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು 
ಬದಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನು 
ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು. ತನ್ನಲ್ಲಿಯ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮುಂದೆ 
ತರಬೇಕಾಗುವದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚು. ಸಂಪನ್ನ ವರ್ಣರಂಜತ ಪಾಠೆಯುಳ್ಳ “ಕಣ್ಣಿನಿಂದ 
ನೋಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜರ್ಷನಿರ್ಭಶಿ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. ಇತರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಶಬ್ದದ ಆನಂದ ಅದೇ ರೂಪದ್ದಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಶಬ್ದದ ಸೆಲೆಯು ಮೂಲಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಉತ್ಕಟ ಆನಂದವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. 
ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆಳವೂ ವ್ಯಾಪಕವೂ ಆದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆನಂದವಿದ್ದಂತೆ, 

ಧರ್ಮಭಾವನೆಗೆ, ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ ಹರ್ಷದ ಅತಿರೇಕವಿದ್ದಂತೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, 
ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲಿ, ಎಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕನಾಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುವಂತೆ 

ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕವಿಯೂ ಸಾರತಃ ತನ್ನ ಕೃತಿಯ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಬಹುದೆಂಬ 

ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿಯೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವನು ತತ್ವಜ್ಞಾ; ನದ ಸತ್ಯವನ್ನೋ, ಧರ್ಮದ 

ತತ್ವವನ್ನೋ, ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವವನ್ನೋ ಅದನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಇತರರು ಅದರಿಂದ 

ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹದಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಹುರುಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದರೆ 

ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತರಬಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನನ್ನೂ ಅವನು ಕೊಟ್ಟರೆ, 

ಅವನೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಕಾವ್ಯಸತ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು 

ಅವನು ಮೂಲತಃ ಕವಿಯ ಅಂತರ್ದ್ವಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸೃಜನಶೀಲ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ, 

ನೇರವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತೂ ಅಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅದು 

ಅವನ ಕಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾ ಗುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಸತ್ಯದ ಅವನ ವಿಚಾರವು ಹೆಚ್ಚು 

ಕಾವ್ಯಮಯವೂ, ನೈಜವೂ ( ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೂ) ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿವೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಿಯೂ 

ಆಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸತ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಭೇದ 

ವಎಶೇಷವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ದರೂ ಬಹುಶಃ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಕ್ಷಿಸದೇ ಹೋದದ್ದು ಮತ್ತು 
ಅವೆರಡೆ ಸಂಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸಂಗಮಸ್ಥಾನ ಚಿಂತನೀಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ 

ಹೊಸಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವು ನಮಗಾಗಿ ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವದಿದ್ದರೆ, 
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ಅದು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥೂಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ 

ವಿಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ತನಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಸಮಾವೇಶಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಅದೇ ಸಮಯ ತನ್ನದೇ "ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ 

ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯ ಹಾಗೂ ರೀತಿಯ ತನ್ನ ವಶಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 

ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವೂ ವಿಶೇಷವೂ ಆದ ದಾರ್ಶನ`ನಿಕ 

ಕಹಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಕಣ್ತೆಳೆಯುವ ಉದಾಹರಣೆ ಠಾಕೂರರ 

ಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು ಕವಿಯ ಕಾಣ್ಮೆಯ 

ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಸದೊಂದು ಅರ್ಶಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು 

ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. 

ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಮಹಾಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮುಖ್ಯ ತತ್ವದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು. ಈ 

ತತ್ವವು ನ ನಾವು ಬಳಸುವ ಅಪರಿಹಾರ್ಯಸಾಧನ ಾಕರಣಪ್ರ ಚ ರೀತಿಯ 

ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಆಹ್ವಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಇಡಿಯ ಕಂದಕವೇ ಇದೆ. 

ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯು ಏವೇಕ ಬುದ್ಧಿಯ ಶುಷ್ಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯದ ಬೌದ್ಧಿಕ 

ಆಶಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ರೇಕ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿ, ಊಹೆಯಿಂದ 

ಇನ್ನೂ ಶುದ್ಧ ಊಹೆಗೆ ತರ್ಕಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದಡಿ ಇಡುತ್ತ 

ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಠಿಣವೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವೂ ಆದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರುಕ್ಷವೂ, 

ಕಠೋರವೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಆದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತ ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸು 

ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕಿನ ಪೂರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಂಗಮ ಅನುಭವವಾಗಿ, ಬರಲಿರುವ 

ಆ ಶಬ್ದದ ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ರೂಪದ ವೈಭವಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತವಾದ ಊಹೆಯ 

ಮೇಲೆ ಊಹೆಯ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಉಡ್ಡಾ ಣದಲ್ಲಿ ದಧಿಕ್ರವಣ ಶ್ವೇತ ಜ್ವಾಲಾಶ್ವವು ದೇವತೆಗಳ 

ಪರ್ವತವನ್ನು ನಾಗಾಲೋಟದಿಂದ ಏರುವಾಗಿನ ಖುರಪುಟಗಳ ಹಾರುವ ಕಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ 

ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವಿಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರುವ ವಿಚಾರಗಳ ವರ್ಣಮಯ ಹಿಂಡುಗಳ ರೆಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆಗೆ 

ಬಡಿಯುವಾಗಿನ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಯೂ ವೈಚಾರಿಕ 

ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿ ಆದ 

ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಘಟನಾಮಯ ದ್ರವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ 

ಕಂಡು ಬರುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಲದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂವೇದ್ಯ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ 

ಹಾಗೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅವನು ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ 

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ದೃಶ್ಯ 

ವಸ್ತುಜಾತದ ಸಮಗ್ರ ಸುಸಂಗತ ಸರಪಳಿಯ ಹಂದರವೂ ಎಳೆ ಎಳೆಯೂ ಅವನ 

ಕರಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕವಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದೊಂದು ನಿರ್ಜೀವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಗತಿ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಕವಿಯ ಕಣ್ಣು ಉಸಿರಾಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅದರ ಪರಿಣತ 

ಸಮನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಲಯಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದರ 
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ಘಟಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನಲ್ಲ. ತುಂಡರಿಸಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ 
ಮತ್ತೂ ಅವನ ಆ ನೋಟವು ವಸ್ತು ಜಾತನ ಅದ್ಭುತದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತು 
ಅದರ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪವಾಡವನ್ನಲ್ಲ. ಈ ಇತರ ಶಕ್ತಿಗಳ ರೀತಿಯು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸುವ 

ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಯ ಪರಿಶ್ರಮದ ತಳಹದಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ 
ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೂ ಅವು ತೆರೆದು ತೋರಿಸುವ ಮಹಾಸತ್ಯದ ದೃಶ್ಯ ಅಂಶಗಳು 
ವೈಚಾರಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಊಹಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದು ತೆಗೆದ ಮತ್ತು ಅಳೆದು ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣರೂಪಗಳು. ಚಿಂತನಶೀಲನಾದ 

ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯೂ, ಶೋಧಕನಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೂ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯಂಥ ಒಂದು ಮಿಗಿಲಾದ 
ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರರು. ಆದರೆ ಆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವೂ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ 
ಉಜ್ಜಲವೂ ಆದ ಬುದ್ಧಿಗುಣವು ಕೊಡುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯ ಎಮರ್ಶಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರಶೀಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವು ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ದಿ ಮತ್ತೆಯನ್ನು 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೂಂಡು ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ವಾದ ವಿವಾದ ಅಥವಾ 
ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕವಿಯ 

ಮನಸ್ಸು ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನೇರವಾದ ಅರಿವಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಅವು ನೀಡುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ನಿರೂಪಕ ಒತ್ತಿನಿಂದ 

ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಒಗ್ಗಿ ಮೈ ಜುಮ್ಮುಗೊಳ್ಳುವ ಅಂಗವೆಂದರೆ ಆ ರೂಪಕ 

ಮತ್ತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಫುರಣ ನೀಡುವ ಬಾಳಿನ ಸಜೀವ ಸತ್ಯ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸೃಜನಶೀಲ 

ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಕೊಡುವ ಆತ್ಮದ ಚಾಲನೆಗಳ ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ 

ಚೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಣುವ ಆನಂದಕ್ಕೆ ತೋರಿಬರುವ ಈ ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಲಯಬದ್ಧ 

ಸಂವಾದ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೂ ಪಂಥಗಳು ಬಹಳ ಅಗಲವಾದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಬೇರೆಯ ಯಾವುದೇ ಹನಿಗಳು ಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಾರನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಸಿಲುಕಿ 

ಸೆರಿಹಿಡಿಯುವಂತಾದರೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯುವ ಮುಂದೆ ಅವು 

ತಮ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಮತ್ತೂ ಈ ವಾತಾವರಣದ 

ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಆ ಕೂಡುವಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹದು. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯ 

ಆಲೋಚಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಕೇವಲ ವಿಚಾರ ಪ್ರತೀಕಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯೂಹವನ್ನು 

ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವದು ಮತ್ತೂ ಅವು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾಸ್ತವತೆಯು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ 

ಗೃಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆ, ಜೀವಂತ ಸಂಪರ್ಕ, ತಾದಾತ್ಮ್ಯದ 

ನಿಕಟವಾದ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವಾಳದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಅದು ಉಜ್ವಲ 

ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಕ ವಿಚಾರದ ಕಾರ್ಯವೇ ಹೊರತು ತಾರ್ಕಿಕ ವಿವಾದಸರಣಿಯದಲ್ಲ. ಅದು 

ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಉಜ್ವಲವಿಚಾರ ಪ್ರಣಾಲಿಯ, ನೇರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಕಾಣ್ಕೆ ಅಥವಾ 
ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದ ಕಾರ್ಯ. ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ 

ಶುದ್ಧ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿಯೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮಿಗಿಲಾದ ಎತ್ತರವು 
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ಮಹಾಸತ್ಯವನ್ನು ಆ ಪರಮ ಸತ್ವವನ್ನು ಅದರ ಸತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು 

ಅದರೊಂದಿಗೆ. ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವದು ಮತ್ತು ನಾವು 346% ಎಲ್ಲ 

ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆ ಎಚ್ಚರದ ಅರಿವಿನಿಂದ ಆಗುವದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. 

ಕವಿಯೂ ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಕತೆಗಳಿಂದ, ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 

ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ 

ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಹಿಗ್ಗಿನಿಂದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಿಡ6ಔ1' ಒಂದಾಗಲು 

ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ.*. ಅವನು ವಸ್ತುವಿನ ಜೀವಾಳವನ್ನು, ಆತ್ಮವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ 
ಹಿಡಿದಿರುವನೆಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವದು ಅವನ ಅಳವಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಅಂತಃಪ್ರೇರಿತ ವಿಚಾರದ ಭಾಷೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಕವಿವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ' ಒಂದು 

ನಂಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 

ಅದು ಈ ವಾಣಿಯನ್ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ವಾಹನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. 

""ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶಮಯ, ಪಾಪದಿಂದ ಅಕ್ಷತ, ದೇಹವಾಗಲಿ, ಸ್ನಾಯುವಾಗಲಿ, 

ಗಾಯದ ಕಲೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದ ಆತ್ಮಸತ್ವವು ಹೊರಗೆ ಸಂಚರಿಸಿತು. ದ್ರಷ್ಟುರ ವೃಚಾರಿಕ 

ಸ್ವಯಂಭೂ ಆದ ಅವನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಜೀವಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವನು. ಸುದೀರ್ಥ 

ಚಿರಂತನ ಸಂವತ್ತರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪುರಾತನ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವದಂತೆ ನಡೆಯಲು 

ವಿಧಿಸಿದನು. ""ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನೂ ಇಲ್ಲ ತಾರೆಗಳೂ 

ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಂಚುಗಳೂ ಹೊಳೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಂಕಿಗಳೂ ಉರಿಯುವದಿಲ್ಲ 

ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವವು ಅವನ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ'' ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 
ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಧರ್ಮದ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯದ ಧ್ವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆವೋ? ಎಂದು ಯಾರೋ 

ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಮೂರೂ ಅಪರಿಸ್ಫುಟವಾದ ಚಿರಂತನ ಮೇಳಗಾನದಲ್ಲಿ 

ಒಂದಾಗಿ ಹೊಯ್ದಂತಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಒಂದಿದೆ. 
ನಾವು ಚಿನ್ಮಯ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದು 

ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಟ ಮನೋಭೌ್ತಿಕ ಲೋಕದ 

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಹಸ್ಯಗಳ ಶೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಭಾರತೀಯ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವು 

ಷಂ ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದೆ; ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ 

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಶೋಧ ಒಂದು ಎಶ್ವಾಸನೀಯ ಕ್ರಮ 

ಪದ್ಧತಿಯೂ, ಶೋಧದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೂ ಅದರ 

ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಅಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ-ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ 

ಅಂತರ್ತಮ ಜೀವಿತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು, ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು, 

ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಾತೃದ, ನಮ್ಮ ಚೇತನದ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಸತ್ವದ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಯ, 

ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಸತ್ವದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮದ ಸತ್ವದ 

ರ(ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಜೊಯ್ ಇವೆರಡರ ಅರ್ಥದ ಸ್ಥ ಛಾಯಾಭೇದವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಸುವದು 
ಕಠಿಣ.) 
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ಶಕಿ ಕೈಿಯುತ ಹೊರಳಿಸುವದಾಗಿದೆ. (ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿಗತ ಶೋಧವೆಂದರೆ ಗತಕಾಲದ 
ಅಂಥ ಶೋಧಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಚವುಗಳ' ಜೀವಂತ ಪುನಶ್ಚರಣೆ ಮತ್ತು 
ಶೋಧದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ತತ್ವದ ಆಚರಣೆ) ಇದೂ ಕೂಡ ಆಕಾರ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದೇ ರೀತಿಯದಲ್ಲ ದಿದ್ದರೂ, ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಮೇಲ _ರಗತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 
ಹೋಲುವಂತಹದಾಗಿದೆ. ಆಗ ಕಾವ್ವವು ನಮ್ಮ, ಪೂರ್ವಸೂರಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ 
ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದಂತೆಯೇ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಪುನೀತ 
ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಆರಂಭಿಕ ಕಾರ್ಯಭಾಗವು ಪರಮೋಚ್ಚ ದೇವರಿಗೆ 
ಸಿಲುಕಲು ಆತ್ಮದ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಸನಗೊಳಿಸುವದೇ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಅದು 
ಮಾಡುವದು, 'ೊದಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಬಂದು ಯೋಜನೆ, 
ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಂಥ ಇಲ್ಲವೆ ಕರ್ಮದ ಮತಪ್ರ ತಾಲಿ ಪ ಗಿಸಿ ಸಾಧುಗೊಳಿಸುವ 
ಒಂದು ನೀತಿಶೋಧನೆಯ ನೊಗ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ನಂ ಪವಿತ್ರ 
ಮತನಿಯಮ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ, ಉಪಾಸನೆಯ ಪಂಥ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ 
ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇರಿ, ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಟ್ಟಗೆ ಅದು ತನ್ನದೇ ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ದೂರ ಅಂತರದ ವಸ್ತು. ಆದರೆ, ಅದರ ಅಂತಃಜೆ ಲೇೀರಣೆಯ ಜೀವಾಳ ಹಾಗೂ 
ಅನುಭವದ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಅಂಗದಿಂದ, ಧರ್ಮ ದ ಮರ್ಮವೂ ದೈವಿಕವೂ, 
ಆತ್ಮತತ್ವವೂ ಪರಮಾತ್ಮವೂ, "ತುರೀಯವೂ, ಚಿರಂತನವೂ, ಅನಂತವೂ ಆದ ತತ್ವದತ್ತ ಆತ್ಮ 
ಅಭೀಷ್ಟೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಕಟ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹಾಗೆ ತಿಕಾನಿಸೂ ಆ 
ವಸು ವಿನ ಸಾಮೀಶೃದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಅದರೊಳಗೆ ಬಾಳುವದು, 
ಅದರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಂತೆ ಆಗಿ ಆನಂದಪಡುವದು. ಇಲ್ಲವೆ ಅದರೊಡನೆ 
ಬಿಕಿಚಸಾರು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಹೊಂದುವದು. ಕಾವ್ಯವೂ ತನ್ನ ಎತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ 
ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗಿನ "ವಃ ಸಂಗತಿಗಳತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತದೆ; ಅದರೆ ಅದು ಧರ್ಮ 
ಆರಾಧನೆಯ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಭರತೆಯಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು 
ಆನಂದಗಳ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಸಾದರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯಂಗಮ ತಾದಾತ್ಮ ದೊಂದಿಗೆ, 
ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಶಿಷ ಡೆ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಸತ್ರ ಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 'ಅಗಲವಾದ 
ಅಂತರದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ತಮ್ಮ ಅತಿ ಆಳವಾದ ಚೇತನ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ, 
ಅವು ಒಂದನ್ನೊ ದು ಸಮೀಪಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ. ತೋರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹಚ್ಚಿನ ನಂಟಿನ 
ಮೂಲಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಚೆನ್ನಯ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ "ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಇವು ಪ್ರಾಚೀನ 
ಭತಕಿ ಸೌ ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಖಂಡ "'ಎಕ್ಕವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 
ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಅನುಭವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯತ್ರ 
ಹೊರಳುವಾಗ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ ಪ್ರ ಚೋಟು ಕಾವ್ಯಮಯ ಶಬ್ದವನ್ನೆ 

ದೇವತೆಗಳ ಪರ್ವತದ ತನ್ನದಾದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ನ 
ಎತರಗಳಿಗೆ ಏರುತವೆ. ಕಾವ್ಯವು ಜೀವತಾಳಿ ಬರುವದು ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳ ನೇರವಾದ 
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ಕರೆಗೆ - ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶಬ್ದದ 

ಮೋಹಕ ಮಾಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿಗೂ ತರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ತಿರುಳಿನ ಕೆಲಸವು ಮಾಡ
ಿ ಮುಗಿದಂತೆ. 

ಆ ತನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತ್ರ ಸರಳವಾದ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ವ್ಯಗ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತೆ. ಆಗಲೂ ಸೌಂದರ್ಯದ 

ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವದಷ್ಟೇ ಆದು ನೋಡುವಂತೆ; ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವದಷ್ಪೇ 

ಅದರ ಕೆಲಸವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದರ ನಿಯತ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಂತೆ ಅದರ 

ಜಾತಿ, ಪ್ರಕಾರ ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ 

ಆಗಲಿ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವೇಕ ಬುದ್ದಿಗೆ, ನಿವೇದಿಸುವದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೆ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ 

ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನೈತಿಕ. ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಜಾ ಅಭೀಷ್ಟೆಯ "ಎಚರಣೆಗೆ. ಸತ 

ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದೂ ಗುರಿಯೆಂದೂ 

ಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಕಲ್ಪವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿ 

ಇಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದಂಥ ಅದರ ಅಷ್ಟೂ "ಹತ್ತಿರದ ಸಂಗತಿ 

ಯೊಂದಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯವೇನೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ ತನ್ನ ಈ 

ಹಿರಿದಾದ ನಂಟನಿಂದಾಗಿ ಕಾವ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿ, ವಿಚಿತ್ರವೂ 

ಸುಂದರವೂ ಆದ ಎರಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆನಿಸುವ ನೇರವೆನಿಸುವ 

ಸ್ವರ್ಶದಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆ ವಸ್ತುತಃ ಮಾಡುವದನ್ನು 

ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.ತತ್ವಜ್ಞಾ] ನಿಯಂತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಂತೆ ಕವಿಯೂ ಅವೇ ತಿರುಳಿನ 

ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಲ ಆಕಸ್ಥಿಕವೆಂಬಂತೆ, ಕೆಲಸಲ ಬುದ್ದಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 

ಪ್ರಕಟಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು . ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಮ್ಯ- ಭೇದಗಳನ್ನು 

ಕಾಣಿಸಲು ಸಾಲಬಹುದು. ಧರ್ಮವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ನಮ್ಮ ನೆರೆ 

ಹೊರೆಯವರನ್ನು ಹಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂದು. ಇದು ನಮ್ಮ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬರೆ ಮತೀಯ 

ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮನ್ನಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಉಪೇಕ್ಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೋಗುವ ಕೆಲವೇ ಜನ 

ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜೀವಿತ್ವದ ಸಹಜ ಧರ್ಮವನ್ನು 

ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಎಶ್ವಪ್ರೇಮದ ನಿಯಮದ ತಳಹದಿಯಾದ ಆ 

ಅಂತಸ್ಥ ಐಕ್ಯದ ಶಾಶ್ವತ ಸಾಧನೆಯ ಕೆಲವಂಶವನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಪಡೆಯುವದು ಈ 

ಮೂಲಕ ತೀರ ಶಕ್ಯವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇನೂ ಅರಸದೆ, ಕೇವಲ ಕಾವ್ಯಾನಂದವನ್ನೊ 

ಒಲವೇ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನೋ ಅರಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಂತಿಗೊನೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾನ 

ಮಾಡಿದ ಉಗ್ರ ನಿರ್ಭರ್ತ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ; ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತ್ರುವನ್ನು 

ದ್ವೇಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಒಪ್ಪದಿರುವಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಜನರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 

ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದೂರಸರಿದು ನಿಂತಂತೆ. ಆಗ ನಾವು ಆ ಏಕಾಕಿನಿಯ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ 
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ಇದಿರಾದ ಆದರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತ ಅವಳ 
ಉನ್ನತ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವು ಆ ಕ್ರೂರ ಸಾವಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ 
ಹೊರಟದ್ದು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. '`ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೆಕ್ಕ 
ನಾನುಹುಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದು'' ಅಥೆನ್ಸಿನ ಆ ಕವಿಯು ಯಾವ ನೀತಿಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು 
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವಾವೇಶವನ್ನೂ 
ಆಹ್ವಾನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಒಂದು ಆಯಕಟ್ಟನ ಮಾರ್ಮಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶವಷ್ಟೆ ಜೀ ಅವನ 
ಚಳಜ6% ಏಷಯ. ಕಾನೂನಿನ ರಾಷ್ಟ್ರದ, ರಾಜ್ಯದ ಬಿರುಸು ಬೇಡಿಕೆಯ. ಎರುದ್ಧ 
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಮತೆಯ ಬಂಡಾಯ. ಅದೊಂದು ನಿಸರ್ಗದ, ಜೀವನದ ಸರಳ ಸಾದಾ 
ಕೂಗು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಿಗಿಲಾದ ವಿಚಾರ ಉಸಿರಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ 
ವಿಚಾರವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದ ತಳದ ಸತ್ವದಿಂದ 
ದೂರದ್ದಲ್ಲ. ಕವಯು ಬಾಳಿನಲ್ಲೀಯೇ ನೆಟ್ಟಕಣ್ಣಿನಿಂದ, ಆಕಸ್ಥಿಕವಾಗಿಯೇ ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ವಿಶ್ವಪ್ರೇಮದ ಪ್ರಚಂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲ ಬೀಜವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಅವನು ತನ್ನದೇ ಆದ 

ರೀತಿಯಲೆ 2 ಕಾವ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಎರಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಬೇಕಾಗಿರುತದೆ; 

ಮತ್ತು ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಣಯಿಸುವದೇ ಆದರೆ, ಅವನು ಅದೇ 

ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದ ಯಾವುದೋ ಉನ್ನತ 

ಭಾವ-ವೃತ್ತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆನಂದದ ಬೀಜವನ್ನು ಸಹಜ ಗತಿಯಿಂದ 

ಎಂಬಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನಪರವಾದ ಭಾವನಿಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ತಾನು ಏನು 

ಮಾಡಿದೆನೆಂಬುದು ಅವನಿಗೇ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು. ಸುಂದರ ಸೃಷ್ಟಿಯ 

ಆನಂದದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಠನಾಗಿ ಅದರ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ತಿ ತನ್ಮಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. 

ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುವದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು 

ಖಚಿತವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಡಲಾರೆವು. ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕವಿಗಳು ಅವನ್ನು 

ಲೆಕ್ಕಿಸಲೊಲ್ಲರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕವಿಯು ಕೇಳುವವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏಕತ್ವದ ಒಂದು 

ರೂಪವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ 
ಚಾಲನೆಕೊಡುವ ಜಾಗೃತ ಉದ್ದೆ ೇೀಶ ಉಳ್ಳವನು. ""ಯಾವವನು ಸುಖವು ಬರಲಿ, ದುಃಖವು 

ಬರಲಿ, ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಹೊರಳಿಸಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಭಾವದಿಂದ 

ನೋಡುವನೋ ಅವನೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಯೋಗಿ''. ಈ ಮಾತು ಉನ್ನತ, ಗಂಭೀರ, 

ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿದದ್ದು. ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 

ಮಧುರವೂ ಉದಾತ್ತವೂ ಆದ ಪದ ಪವಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಲಯಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು. 

ತನ್ನ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕವೂ ಧಾರ್ಮಿಕವೂ ಆಗಿದ್ದರು ಕೂಡ, ಕಾವ್ಯಮಯವಾದುದ್ದು 

ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು ಮೂಲಭೂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದ ಮನಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು 

ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರಗೊಳಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಯಾಗಿ ಅನಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನ 

ಭ್ರ 
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ಆಧರಿಸುವ ಭಾವವನ್ನೂ ಅದರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಪರ್ಶವನ್ನೂ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ 

ಹಳೆಯದಾದ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅನುಭೂತಿಯ ಸತ್ಯವು ಇದೇ ಆತ್ಮದ ಇನ 

ಒಂದು ಬೇರೆಯಾದ, ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಭರವೂ ಕಡಿಮೆ ಚಿಂತಸಪಠವೂ ಆದ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ 

ಉದ್ಗರಿಸುವದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೆವೆ. ""ನಾನು ಗಾಯಗೊಂಡಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ದೃಢನಾಗಿ 

ಇಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡು; ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳೂ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಳೆಯನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದಿಟ್ಟಿಸಲಿ. ನಾನೂ 

ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೆಳೆಯನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದಿಟ್ಟಿಸೋಣ'' ಇಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವು 

ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯೂ ಹೃದಯದ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಅಭೀಷ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಎಲ್ಲ 

ಜೀವನದ ಪ್ರೇಮಮಯ ಏಐಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆರೆತು ಏಕಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ 

ಏಕೀಕರಣದ ರಸವಿದ್ಯೆಯೂ, ಸಂಯೋಗವೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಸತ್ಯಗಳ ನಡುವೆ 

ಕೂಡಿ ಬರಬಲ್ಲದು. ಮತ್ತೂ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ 

ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿಯ ಹಳೆಯ ಖಗ್ಕೇದ, ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಭಾರತಗಳ 

ಇಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಕಾವ್ಯಗಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಗೊಳಿಸುವ 

ಯೋಗವಿದೆ- ಚಿನ್ಮಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾವ್ಯ 

ಹುಟ್ಟಬರುವದು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಠಾಕೂರರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾವ್ಯ ಇಂಥ ಸಾಧನೆಯ 

ಕುರುಹು. ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಅನುಭೂತಿಯ ದೀರ್ಫ್ಥಕಾಲದ 

ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಸೊತ್ತು. ಆದರೆ ಅವು ನೀಡಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿಯೇ, ಪ್ರತೀಕವಾಗಿಯೋ, 

ಕಾವ್ಯಪ್ರತಿಮಯಾಗಿಯೋ ಹೇಗೂ ಆಗಿರಲಿ- ಆ ಸಾಧನೆಯ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಔಪಚಾರಿಕ 

ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲ; ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಭಾವನೆಗೆ ಅನಿಸಿದ ಗತಿ- ಚಲನೆ, ಆಂಧೋಲನ, ಜೀವಂತ 

ಪರಿಪಾಠ, ಅದರ ದರ್ಶನ, ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಒಳಗಿನ ಅನುಭವ, ಮಾಧುರ್ಯ, 

ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತೂ ಆನಂದಗಳ ಮೊತ್ತದ ಚೇತನ- ಸತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ. 

ಕಾವ್ಯಸತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಸುತ್ತಲು ತೀರ ಹತ್ತಾಗಿ, ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಸೀಮಾರೇಖೆಗಳನ್ನು 

ಎಳೆಯುವದಾಗಲಿ, ಅದರ ವಿಶಾಲ ಭೂಖಂಡದಂಥ ವಲಯಗಳನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು 

ಪರಿಮಿತ ಮಾಯಾ ವಿದ್ಯೆಯ ವರ್ತುಲಗಳಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವದಾಗಲಿ ಯಾವದೇ ತಳಹದಿ 

ಇಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಹುಮಟ್ಟಗೆ ಹೀಗೆ 

ಹೇಳಬಹುದು. ಕವಿಯು ತನ್ನ ವಸ್ತು- ದ್ರವ್ಯವಾಗಲಿ- ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂಥ ಯಾವ 

ಅಂಶವೂ ಆ ಅನಂತ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಅಂಶವು ಮನಸ್ಸಿನ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ 

ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾನವೀಯ ಅನುಭವದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳೂ 

ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಅಂತರಿಕ ಜೀವನದ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದ ಅವುಗಳ ಆಚೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 

ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸತ್ವ ಚೇತನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ಹಾಗೆ. 
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರ ಸರ್ತುಸಂಕೇತ ಸ ಸೀಮೆ ಪರಿಮಿತಿ ಕೇವಲ ಅವರ 

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ - ಆದರೆ ಇದೇ. ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅದೊಂದು 

ಕಾಣುಮ್ನ ನೋಡುವ ಶುದ್ಧ ಕಾವ್ಯಮಯವಾದ ರೀತಿ. ಕಂಡುಕೊಂಡ, ನೋಡಿಕೊಂಡ 

ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾವ್ಯಮಯ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಉಚ್ಚತಮವಾದ ಅನಂತ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ 
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ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆ. ' 

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಭೇದವಿರುವದು ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ 
ಸಾರಭೂತವಾದ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರಿಯೇ ಅದರ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇರುವ 
ಕಡ್ಡಾಯದ ಶರ್ತುಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಗುಣಧರ್ಮ ಯಾವದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕಾಶನ 
ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬೋಧಿಸುವದೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ 
ಜ್ಞಾನಾನ್ನೇಷಣೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ನೈತಿಕ ಗುರಿಯ ಸೇವೆಗೆ 
ಸಲ್ತು _ವದೂ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಧರ್ಮ ಕೇವಲ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು 
ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವದು ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವದು. "ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಏನೇ ಆದರೂ 
ಅದರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಧರ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗವ ಸತ್ವಚೇತನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವ ಹಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 
ಹ್ ದೀಪ್ತಿಗೊಂಡು ದಾರಿತೋರಿ, ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಕವಾದ ಉನ್ನತ ಆಶಯ 
ತುಂಬುವ ಆನಂದದಿಂದ `ಮಾನವನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುವದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎಲ್ಲ 
ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೆಳೆತವು ಅರಿಕೆಯು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೂ 

ತನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವು ತೋರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲವೆ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಅದು 
ನಮ್ಮ ಅಂತರಿಕ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ತಮವೇ ಆಗಿರಬಹುದಾದ ಜೀವನದ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು 
ಸುಂದರ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಜೀವಿತ್ವದ 

ಆ ಆನಂದ ಸತ್ಯದ ಸರ್ವಸ್ವವೂ, ಆ ಅನುಭೂತಿಗೆ ನೈಜವೂ ಸುಂದರವೂ ಜೀವಂತವೂ 

ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದುದೆಲ್ಲವೂ, ಕಾವ್ಯ ಸತ್ಯವೇ. ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ವಸ್ತುವೇ ಸರಿ. 

ಆದರೆ ಅದರ ಆಡಿ ತೋರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು 

ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿವೆ. ಅವು ಅ ವ್ಯಕ್ತನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅಳತೆಯೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. 

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಕಾಣ್ಮೆಯ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. (ಪವರ್, ಫೋರ್ಟ್ 

ಸ್ಟೆಂಗ್ರ, ಎನರ್ರ್ಜಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಕನ್ನಡ ಪರ್ಯಾಯ ಯೋಚಿಸುವದು 

ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿಕ್ರಿಯೆ. ) ಈ ಕೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲವೇ ಕಸುವು ಸ್ವಂತ ಸತ್ವದ, ಮನಸ್ಸಿನ 
ಇಲ್ಲವೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಸ್ತವತೆಯ ಸೆಳೆತವನ್ನೂ ಅರಿಕೆಯನ್ನು 
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸ್ತವತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ 
ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಇತರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ್ವದ್ದೇ ಆಗಿರಲಿ, 

ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಕತೆಯು ಒಂದು ಮಹಾದ್ವಾರವು. ಅದರ ಸತ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆದರ 

ಪ್ರತಿಮೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಡುವ ಕಾಣ್ಮೆಯದು. ಅದು ಶಬ್ದದಿಂದ 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ, ಇರಬೇಕಾದದ್ದು 
ಜೀವನದ್ದೇ ಅದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ, ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಒಂದು ಉಸಿರು, ಹೊರ 

ಜೀವನದ್ದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಒಳಜೀವನದ್ದೂ ಕೂಡ ; ಮಾತಿನ ಬಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ 

ಅನುಕರಣವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೋ ಚಲನವಲನಕ್ಕೋ ಹಿಡಿದ 

ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲ; ಅದೊಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಅರ್ಥೆಸಿಕೆ, ಉಪಪತ್ರಿ ನಿಸರ್ಗವು ತಾನೇನಿದೆ, 

ವಸ್ತುಮಾತ್ರವೂ ನಾವೂ ಏನಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮನವರಿಕೆ 
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ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು 

ತನ್ನೊಳಗೂ ಹೊತ್ತಿ ರಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಳಗೂ 'ಹೊತ್ತಿಸಬೆಕು. ಇದು ಪ್ರಾಣಮಯ ಅಂಗಗಳ 

ಅಪಕ್ತಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವೂಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಭಾವನೆಯೂ 

ಇರಬಹುದು; - ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಒಳ ಎಳೆಗಳು ಸೋಂಕಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾವನೆಯ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿರುಳು ಅವಶ್ಯ ಬೇ ಎ ಬೌದ್ದಿಕ, ಪ ಪ್ರಾಣಮಯ, ಸಂವೇದನಾತೃಕ ಐಂದ್ರಿಯಕ 

ಸತ್ಯಗಳು ಗಾಣ 4 ಅದಕ್ಕೆ ಚತ್ನಾಸುಹಣ ಸಂಗತಿಗಳು, ಕಾವ್ಯದ ಉಸಿರು, 

ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ « ಅಥವಾ ಇಸಿ ಪ್ರತ್ರೇಕವಾಗಿಯೂ ಆಗಬಹುದು, ವಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರದ 

ಇರವಿನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿರುಳಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಸತ್ವವು "ಕೂನೆಗೂ 

ಅವುಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯ ಯಾವದೋ ಸನಾತನ ತತ್ವದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, 

ರಹಸ್ವದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು. ""ಹೃದಯೇ ಗುಹಾಯಾಂ'' ಜೀವನದ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಾಗೂ 

ಸ್ಥಿತ್ಯ ಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳ್ಳುವಂತಹುದು. ಕವಿಯ ಆತ್ಮವೂ ಅವನಿಗೆ 

ಕಿವಿಗೊಡುವ ವಾಚಕನ ಆತ್ಮವೂ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ""ಮರುದನಿ''ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ 

ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಯೊಳಗಿಂದ ನೇರವಾದ 

ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ನರುವಿಕೆಯ ಜೀವಿತ್ವದ ದ್ರವ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಐಕ್ಕದ 

ಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜಿತ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಉತ್ಕಟತೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು 

ಪರಿಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅಂತಪಪ್ರೆ ೇರಣೆ ಎಂದು "ಕರೆಯುವ ನಧಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಸಂವೇದನೆಯೂ ದರ್ಶನವೂ ಇತರ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಾಯ ಸನ್ನಾಹಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ 

ತಾನೊಂದೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಈ 

ಶೋಧ ಮತ್ತು ಅರ್ಹೈಸಿಕೆಯ "ಸೃಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಕತೆಯೂ ಕೇವಲ ಕವಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಟ 

ಸಾಧನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ಪ್ರ ಕಕ್ಷೆಯ `'ಮನೋಲಹರಿ ಗುಪ್ಪವೂ ಹಾಡಿಗೆ ಹೌರತಾ್ ದೂರವೂ 

ಆಡ ದ್ವಾರಗಳಿಗೆ ಗ ಉಜ್ವಲ ಉದ್ಭಾಟಕವು. ಹೊಸದೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಕಂಡು 

ಹಿಡಿಯುವದೆಂದರೆ ಕವಿಗೂ, ಕೇಳುಗನಿಗೂ ಒಂದು ಹಿಗ್ಗು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದೃಷ್ಟ 

ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಸದೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖರವಾದ ಆವಿಷ್ಯಾರಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ 
ಅಥವಾ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು 

ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ದೀಪ್ತಿಮಂತವಾಗಿ, ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು 
ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆದೆದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂತೆಯೂ ಬದುಕುವಂತೆಯೂ 

ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಕವಿಯು ಮೇಲ್ಭ್ಬಾತಿಳಿಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ 

ಗೋಚರವಾಗದ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸಲು, ಪ್ರತಿಮೆ, ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ 

ಯೋಗ್ಯವೂ ಸಮರ್ಪಕವೂ ಸುಂದರವೂ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೂ, ಸೂಚ್ಯವೂ ಆದುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ 

ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳು "" ಕಟ್ಟುಕತೆ ''ಗಳು ಬರೆ ಗಾಳಿ 

ಗುಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆಯೇ, ಅವು 

ಆತ್ಮಚೇತನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ತಥ್ಯಗಳು, ವಾಸ್ತವಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ 

ಅಮರತ್ವ ವು ಸತ್ಯದ ಅಮರತ್ತವು. 
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ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು, ಯಾವಾಗ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ (ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ) ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಕವಿಯು ನವ ನಿರ್ಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಆ ಕಾವ್ಯಸತ್ಯದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತು 
ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆವು. ಆದರೆ ಆತ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುವನು, ಹೇಗೆ ಬಳಸುವನು 
ಎಂಬುದನ್ನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವನು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಡಿ ಬೆಳಕಿನ 
ಕಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಅಥವಾ. ಆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತನ್ನ  ವ್ಯಕ್ತಿಮತ್ತೆಯನ್ನೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. 
ತನ್ನ ಜೀವಿತ್ವದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಅದರ 
ಪ ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭೌತಿಕ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಜಾಧವ ಮಕ್ಕಳ ರೂಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ 
ಚಲನವಲನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ೧.2%; ಜೀವಾತ್ಮದ ಉಕ್ಕಂದವನ್ನು 
ಅದರ ಆವೇಶ ಶಕಿ ಕ್ರಿಗಳನ್ನು ಪರಿತೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಹೃದಯದ ಇನ್ನೂ 
ಹಿರಿಯ ಇಲ್ಲವೆ ಕಿರಿಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಊರ್ಧ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, 
ಅದರ ಉನ್ನತ ರಶ್ಮಿ ಗಳ ಪೂರದೊಳಗಿಂದ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯಲೋಕಗಳನ್ನು, ಸ್ವರ್ಗಗಳನ್ನೂ 
ದೇವತೆಗಳ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಅವರ ಜೀವನದ ನೋಟಗಳನ್ನೂ, ಚಲನವಲನಗಳನ್ನೂ 
ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಗ ಲ ವೈದಿಕಯುಗದ ಆ ಕಪ್ಪುಸೂರ್ಯನು ಅಂಥ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ 
ಸನ್ನಿವಿಷ್ಣವಾಗಿ ಕವಿಗೆ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಪ್ರಮೇಯವಾದ 
ಅಂಥ ತಮಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆದು ತೋರಿಸುವ ದೃಶ್ವ ತಮಂಧವು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಭಯಾನಕ 
ಕಾಳರಾತ್ರಿಯ ನಗರದ ತಾಮಸಮಟ್ಟನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧೋಲೋಕದ 

ಇಲ್ಲವೆ ಕುಂಭೀಪಾತ ನರಕದ ನೆರಳನ್ನೊ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನೊ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಮಟ್ಟಿಗೆ 
ಸತ್ಯದ ಸೂರ್ಯನು ಇನ್ನೂ ಕ್ಷಿತಿಜ ರೇಖೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇರಬಹುದು. ಅದರ ಬೆಳಕು ಈಗಾಗಲೆ 
ಶಿಖರಾಗ್ರಗಳ ಮೇಲೆ, ಹಿಮದ ಕುಳಿರನ್ನು ತೊಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತ ಆ ದ್ಯುರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರಸು 

ಠೀವಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತ ಅಸ್ತಮಯ 

ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತ: ಇರಬಹುದು. ಅವನು ನೆಲದಲ್ಲಿ 
ನಿಂತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತೀಕಾತೃಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಈ ಭೂಲೋಕದ 
ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ರೆಕ್ಕೆ ಬೀಸಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ 

ಸಮೀಪವಾದ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಆಚೆಗೆ ಏರಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೂ ಅಲ್ಲಿಂದ 

ಕೆಳಗಿರುವದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. : ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು. ಅನಿಮಿಷ 

ನೋಟದಿಂದ, ಕುಕ್ಕದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಆ ಉಗಮದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟಿಸುವಷ್ಟೂ 

ಬಲಿಷ್ಟರಿರಬಹುದು; ಅದರ ಅತಿ ವಿಹಿತ ರೂಪವಾದ ಆ ಉಜ್ವಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು 

ನೋಡಬಹುದು; ಅದನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕವಿಯು ಹೇಳಬಹುದು, 

"ಸೋಹಂ ಆಸ್ಥಿ', ತನ್ನ ಸತ್ವಚೇತನದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಆತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಮಾತ್ರದೊಂದಿಗೂ 

ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಏಕೋಭಾವಎದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವೀ ವಾಕ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ 

ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಬಲ್ಲ ಆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಮಾತನ್ನು ಆತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸು ಏರಬಲ್ಲದೋ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಶಕ್ತಿಗೆ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಹಾಗು ಇನ್ನೂ 
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ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಒಡಮೂಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸದಿದ್ದ ಹೊಸಸಂಗತಿಗಳ 

ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಹನವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದೋ, 

ಆ ದೃಷ್ಟಿಯ. ಪರಮೋಚ್ಚ ತೆಕ್ಕೆಯು ಎಲ್ಲಿದೆ ? ಅವನ ಕಲ್ಪಕತೆಯ ಕಾಣ್ಮೆಯ ಹಾಗೂ 

ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೋಂಗವಾ3 ಮಾಡುವ ಆ ನೈಜ ಶಕ್ತಿಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ 

ಏನಾದರೊಂದು ಎಟ ಚಿಟ್ ಪ್ರೀರಿತ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವದೇ ಆದರೆ, ಟು ಅವನು ಜನಕ 

ಉಗಮಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗಲೇ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ 'ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ 

ಬದುಕಿದಾಗಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಜಾಗೃತ ಸಂವೇದನೆಗಿಂತಲೂ, ಅಂತಃಪ್ರೇರಿತ ಜೀವನ 

ದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಥವಾ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬುದ್ದಿಶಕ್ತಿ ಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. ಅವರು 

ನೋಡಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದು ನೋಡಬಲ್ಲದು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಪೂರ್ಣ 

ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅತ್ಯಂತ ಆಳ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಲ್ಲನು. 

ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಹಾಗು ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವದೇ ಕೊನೆಗೂ ಕಾವ್ಯದ ಸಹಜ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೂ ಅದನ್ನು ಈ ಅತಿ 

ಓರಿಯ. ಅಂತಃಪ್ರೇರಿತ ಮನಸ್ಸು ಭಾಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಏಕೆಂದರೆ ವ್ರ ಆ 

ತಾದಾತ್ಮ್ಯದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರಬಲ್ಲದು, ಇಲ್ಲವೆ ತನ್ನೊಳಗಿಂದಲೂ ಹೊರಗೆ ಆಚೆಗೆ 

ನೂಕಬಲ್ಲದು. ಈ ದರ್ಶನವು ನಮ್ಮ ಇಡಿಯ ಆತ್ಮಸತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಸತ್ವದ ಕಾಣ್ಕೆ. 

ಅದುವೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗು ಶೋಧನೆ ಸಾಧನೆಗಳ ಕೊನೆಯ ಹಾಗೂ 

ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉದ್ದೇಶವು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲ ಕಾವ್ಯವು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳಿಂದ 

ಬೇರೆಯಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ, ಚಿರಂತನದ ಸತ್ವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅದರ 

ದೇವ ಶೀರ್ಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯತಮ ಗುರಿಯಾದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು 

ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಂತಾತ್ಮದ ನಿಸರ್ಗದ ಸತ್ವ 

ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ಸಮಗ್ರ ಆತ್ಮದ ಐಕ್ಯದ ಆನಂದವನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಬಹುದು. 

ಆದರೆ ಆತ್ಮಸತ್ವವನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಣುವದೆಂದರೆ ಆ ಚೇತನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 

ಕಾಣುವದೇ ಆಗಿದೆ; ಆ ಸತ್ವಚೇತನವನ್ನೂ, ವಿಚಾರವನ್ನೂ, ರೂಪವನ್ನೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಆವಿಷ್ಯರಿಸುತ್ತದೆ. ಛಂದೋಬದ್ಧ 

ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಲೆಯು ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು 

ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಈ ಅತಿ ಮಹತ್ತಮವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವದು, 

ಮಾನವನು ನೋಡಲೂ, ಅರಿಯಲೂ, ಭಾವಿಸಲೂ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 

ಬರಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವದು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹಿಂದಿನ ಅನಂತ ಮತ್ತು 

ಸೌಂದರ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವರೂಪಿಯಾದ ಸತ್ತವನ್ನೂ ನೀಡುವದು- ಈ ಕಾರ್ಯವು 

ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅದರ ಗುಣಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಣತವಾದ 

ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಡಲಿದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಆರಂಭವನ್ನು ನಾವು ಈಚಿನ 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಅತಿ ಉದಾತ್ತವಾದ ಜಾಡಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸಮುಜ್ಜೀವಿತ 
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ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಫ್ಥವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಜೀವಂತಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ, 
ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಎಂದೂ ಬತ್ತಲಾರದ ಬುಗ್ಗೆಯೂ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ವೇದವು 
ತನ್ನ ಜಿತಡು ಪ್ರತೀಕಾತ್ಥಕ ಸೂಚ್ಯಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಂತನ ಸತ್ಯದ ಬುಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ 
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತ ವಿಚಾರ' ಮತ್ತು ಟಿಕವನದ ದೀಪ್ತಿ ಮಂತಶಕಿ ಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 
ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಾತೆಯ, ಚಿರಂತನ ಜೀವನ (ಪರಮಾತೃ) ಪುರುಷನ ವಧುವಿನ 
ತರಿನಾಶಿಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಶ್ರೀಮುಖದ ಹಾಗೂ ಆನಂದದ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕಳಗೆ, 
ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಮರ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಯಿಸುತ್ತವೆ. ಕವಿಯು ತನ್ನ ಅಧಿಜಾಗೃತ 
ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮನಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಆ ಅದ್ಭುತ. ಮೂಲವನ್ನು. ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವಳ 
ಮುಖದ ಹಾಗೂ ಕೃತಿಗಳ ಕಪು ದರ್ಶನವನ್ನು ವರ್ಣರೇಖಗಳನ್ನು ನಮಗಾಗಿ 
ತರುತ್ತಾನೆ. ಆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಚೇತನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವದು, 
ದೃಷ್ಟಾರ ಕವಿಯಾಗಿ, ಉತ್ಸೂರ್ತಿ ಶಬ್ದದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು- ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ಆಗಿದೆ. 



ಪ್ರಕರಣ ಮೂರು 

ಮಹತ್ತರ ಜೀವನದ ಉಸಿರು 

ನಾವು ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ ಬಂದ ಯುಗದಲ್ಲಿಯ ಕಾವ್ಯದ ತಿರುವು, ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ 

'ಪ್ರಧಾನತೆಯ ಆಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುವಂತೆ, ಚಿಂತನಶೀಲ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ, 

ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪೃತವಾದುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದರ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ 

ಒಳಕಂದದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಮಯ ವಿಚಾರವಾಗಿಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಅದರ 
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ವಕ್ರತೆಯ ಎಂಥ ಕಲಾತ್ಮಕ ವೇಷತೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ 

ಶೋಧಕ, ಸಮರ್ಪಕ ಇಲ್ಲವೆ ಚಿತ್ರಮಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದೆರಡು ಅಪವಾದಾತ್ಮಕ 

ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಂಗಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಕಾವ್ಯದ 

ದನಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಕಾಲದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 

ಅಮೆರಿಕೆಯ ಕವಿಗಳು ವೇದಾಂತಿಕವಾಗಿ, ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ 

ಜೀವನವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ, ಪರಿಣಮಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ 

ಸಮರ್ಥ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು 

ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿ 

ಒಳನೋಟದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಸತ್ಯದ ಯಾವದೇ ಒಂದು ಗಹನವೂ 

ಗಂಭಿರವೂ ಆದ ಮಹತ್ ದರ್ಶನದಿಂದ ಉಚ್ಚಲಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ದರಣಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ 

ವಿವೇಚಕ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಹಾಗೂ 

ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಉಪಕರಣವು; ಆದರೆ ಈ ವಿವೇಕಬುದ್ಧಿಯ ಹಾಗು 

ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಅತಿರೇಕವು ಉತ್ತೇಜಿತ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಉದ್ದರಣಕಾರಿಯಾದ 

ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಾರದು. ಉದ್ದಿಮೆ ಮತ್ತು 

ಎಜ್ಞಾನಗಳ ಹಿರಿಹಬ್ಬವೆನಿಸಿದ ಆ ಯುಗದ ಶೋಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ 

ಮಹಾಕೋಲಾಹಲವೇ ಇದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಂತಿಕೆಯ, ಆಂತರಿಕ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ನ 

ಸಂಗತಿಗಳ ಶೋಧದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಭಣಗುಡುವ ಸ್ವಾದದ ಭಾರವಾದ 

ಹವೆಯ ಇನ್ನೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಸೃಜನಶೀಲ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ದಮನಮಾಡಿದಂಥ, 

ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಹಾಗೂ ಗದ್ಯದ ಸಮಪಾತಳಿಯ ಚೇತನದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಬಾಳಿನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಣಗಿದ ಕೆಲವೇ ಕವಿಗಳು ಈ 

ವಾತಾವರಣದ ಎರುದ್ಧ. ಹೆಣಗಬೇಕಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಾತಾವರಣವು ಅವರ 

ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಅವರ ಉಸಿರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತಿತ್ತು. ವಿಟ್ಟನನು ವಿಚಾರದ 

ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಇನ್ನು ಹಿರಿದಾದ ಸತ್ಯದತ್ತ ಹೆಣಗುತ್ತ ಕವನದ 

ಹೊಸ ಅರಾಜಕ ಉಚ್ಛೃಂಖಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಡೆದು ನುಗ್ಗುವುದರಲ್ಲಿ 

ತನ್ನ ಆಸರೆ ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಅದು ಚಲನವಲನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಸಮರ್ಥನೆ 
ಆಯಿತು. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ 
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ಹೆಚ್ಚು ದೀಪ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣದತ್ತ ಒಯ್ಯುವದರ ಬದಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರ ಎಳೆದು 

ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಿನ್ ಬರ್ನ್, ತನ್ನಲ್ಲಿಯ ಭಾವಗೀತೆಯ ಕಾವಿನಿಂದ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡು 

ಅನೇಕಸಲ ಅದರ ನಾದದ ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿಗಾಗಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟುವ ಜಡದಟ್ಟಣಿಯೊಳಗಿಂದ 

ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾವಾವೇಶದ ಉಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹಟದಿಂದ ಕೆರಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ 

ತನ್ನನ್ನೆ ಚಾಟ ಏಟನಿಂದ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ವಿಚಾರದ ಭಾರದಿಂದ 

ಜಡಿದು ತುಂಬದ ಶಿಬ್ಬಲ್ಲ ಬಾಳಿನ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಹಾಡುವ ಮರಿಡಿಥ್ನ ಸ್ವರಗಳು 

ಬಲಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟಗೊಳ್ಳುವ, ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಹೊಸ 

ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಧೀರವಾದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಈ ಕಾಲಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ, ಸತ್ವಚೇತನೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅತ್ಯಂತ 

ಒತ್ತಾಯದ ಬೇಕು-ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ವಿಚಾರ ಹಾಗು ತರ್ಕವಿಮರ್ಶಾ ಬುದ್ಧಿಯ 

ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜೀವನದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮರಳಿ 

ಹೋಗಿ, ಅದರ ಅರ್ಥದ ಜೀವಾಳವನ್ನು ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಆಳದಿಂದ 

ನಿಲುಕುವದಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಯಾವದೆ ಮಹತ್ವದ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಿಯಾದ 

ಕಣ್ಣು ತಿವಿಯುವ ತಿರುವಾಗಿದೆ. 

ಈ ತಿರುವು ತನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ ಸಾಧುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಟ್ಟೂ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ 

ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ; ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 

ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಬಾಳಿನ ಮೇಲೆ ದೃಢವಾದ ಹಿಡಿತವು ಇನ್ನೂ 

ಬಂದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಈ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವಾರು ಹಾದಿತಪ್ಪಿದ ನಿಟ್ಟುಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಕವಿಯ 

ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾಶಕ ಶಕ್ತಿ ಯು ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನವು ; ಅದರ ಹೃದಯಂಗಮನದ ಶಕ್ತಿ ಯು 

ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಕುರಿತ ಭಾವಾವೇಶ. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಣವಾದ ಶಕ್ತಿ 

ಅದನ್ನು ಮಹತ್ತಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಸಿರು. 

ಎಲ್ಲವಿಚಾರವೇ ಆಗಿ ಜೀವನವೇನೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾವ್ಯ, ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಸೆಲೆಗಳಿಂದ 

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸತಾಗದೆ, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಸಂಪರ್ಕವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥ 

ವಿಚಾರವು ಕುಶಲ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸಿದ ಬಲಿಷ್ಠ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸುಸಂಸ್ಕತ ತಾತ್ವಿಕ ನೈತಿಕ 

ಆಲೋಚನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನೋ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ 

ಸೌಂದರ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಅದು ಕಾವಿನ ಕಾಮದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ 

ಬಳಲುತ್ತದೆ; ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತದ ಪರಿಣತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತೃವನ್ನು 

ಸವಿಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೇ ಬೆಳಗಿಸುವಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉದ್ಧರಿಸಲು ಪೂರ್ತಿ 

ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾವ್ಯವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕವಿತಾ 

ಲೇಖನ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕವಿಯು ಚಿಂತನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೊಡಗಿರುವಾಗಲೂ 

ಅವನ ಧರ್ಮ ಕೇವಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊರತರುವದಲ್ಲ. ಅದರ ಚೆಲುವನ್ನೂ 

ವಿಚಾರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಜೀವಾಳವನ್ನೂ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ಹೊರಗೆಡಹುವದಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು 
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ಕೇವಲ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡುವದಲ್ಲ. ಎಚಾರವನ್ನು ಚೆಲುವಾಗಿಯೂ ಜೀವಂತ 

ವಸ್ತುವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ 

ಒಂದಾಗಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಸಂದಿಗ್ಹ ಸಂಗತಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕವಿಯ 

ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಬೇಕಾದ ಕಾಳಜಿ, ಜೀವಂತ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು 

ಕುರಿತು, ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ 

ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಶಯ, ಅರ್ಥಗಳ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇನೆಂಬುದನ್ನು 

ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ನಾವು ಹೇಳಬಹುದೇನೆಂದರೆ, ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಸತ್ಯವು ಒಂದು ಅನಂತ 

ಸತ್ಯವು. ಚಿರಂತನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುವ ಸರ್ವಸಮಗ್ರ ಸತ್ಯವು. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯ 

ರೂಪವನ್ನು ಚೇತನವನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹರುಳುಗೊಂಡು, ಉದ್ದೀಪಿಸಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು 

ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆನ್ನಬಹುದೇನೆಂದರೆ, ಯಾತರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು 

ಕವಿಯು ತನ್ನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೂಪಿಸುವದಿದೆಯೋ ಅಂಥ ಜೀವನವು ಸರ್ವಜೀವನವು, 

ಸಮಗೃ ಜೀವನವು. ಸತ್ವ ಚೇತನದ ಅನಂತ ಜೀವನವು. ಅನೇಕ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 

ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ನಿಂತದ್ದು. ಕವಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅನಂತ ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ 

ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿಯೂ, ಬಹಿರಂಗದ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿಯೇ 

ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಅಲ್ಲ; ಅಥವಾ ಯಾವದೇ ಆದರ್ಶ ಊಹಾತ್ಮಕ ಜೀವನ ಇಲ್ಲವೆ 

ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಹೊಸರೂಪಣದಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯದ 

ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದು ಅಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅವನ ವ್ಯವಹಾರವು ಆತ್ಮ 

ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ರೂಪಗಳೆಂದೇ ಈ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ 

ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯವು ಜೀವನದ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿಯು, ಆದರೆ ಅದು ಮೇಲ್ಬಾತಳಿಯದಲ್ಲ 

ಒಳಗಿನ ಆಳದ ವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗುಣ ಧರ್ಮದ ಈ ಅಂತರಿಕ ಸತ್ಯದ 

ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿದಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಆತ್ಮ ನಿಷ್ಠವೆಂದು 

ಘೋಷಿತವಾಗಿದೆಯೋ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವೆಂದು, ಅವನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ತೋರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 
ಹೆಚ್ಚು ಹೊರ ಚೀತನದ್ದೊ ೇ ಒಳಚೀತನದ್ದೊ ೇೀ ಅಥವಾ ಅವನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊಳ್ಳುವ 
ಸೌಂದರ್ಯವು ಜೀವಂತ ವಾಸ್ತವತೆಯೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮದ್ದೋ ಸಮಷ್ಠಿಯದೊ, ನಿಸರ್ಗದ 
ಆತ್ಮದ್ದೊ , ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ್ದೊ ೀ ಅಥವಾ ಅವುಗಳೊಳಗಿನ ಚಿರಂತನವೂ ಎಶ್ವಾತ್ಮಕವೂ 
ಆದ ಸತ್ವ ಚೇತನದ್ದೋ ಎಂಬುದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಸಾರಭೂತವಾಗಿ ಯಾವ 
ಮಹತ್ವದ್ದಾ ಗಿಯೂ ಅನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾವ್ಯದ ಈ ಎಶ್ವಾತ್ಮಕ ಸತ್ಯವು ಕವಿಯ ಕೃತಿಯೊಳಗಿನ 

ಬಹಿರಂಗದ ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈ ಅಥವಾ ಆ ಮಾಧ್ಯಮದ ವ್ಯಾಪೃತ ವ್ಯಗ್ರತೆಯಿಂದ 
ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ತುಸು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಮಾನವ 
ವಂಶವು ಸತ್ವ ಚೇತನದ ಇನ್ನೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಎತ್ತರಗಳಿಗೇರುವಂತೆ, ಮಾನವ ಕೋಟಿಯು 
ತನ್ನ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ 
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆರಂಭದ 
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ಕಾವ್ಯವು ಸರಳ, ಸಾದಾ ಸಹಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ನೇರ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಹೊರಮೊಗದ 
ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೋಮರನಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 
ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಉದ್ಧಾತ್ಫವು ಅನುಷಂಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಅವಾಂತರವಾಗಿಯೇ ವಿಚಾರ 
ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಸಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾವಳಿಯ ಪ್ರವಾಹದ ಸೆಳೆತದಲ್ಲಿಯೇ 
ಸತತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಟ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 

ಮಾತು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ತೋರುವಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ಭಾತಳಿಗೆ 

ಹೊಂದಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಎಚಾರವನ್ನೊ ಕೈ ಪಾತ್ರವನ್ನೋ, ಭಾವನೆಯನ್ನೊ ೀ ಅವನು ಹೊರಗೆ 

ಎಸೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಓಡಿಸಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೊ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಒಡ್ಡಿಸಸ್ನ 
ಆತ್ಮದ ಬಲ, ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ ಪ್ರಸಂಗ ಮತ್ತು ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಹೊರತು ಕೇವಲ 
ಕಣ್ಣುಕಟ್ಟುವ ಘಟನಾವಳಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮಯವಾದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವಲ್ಲ ಅದೆ ರೀತಿ 
ಈಲಿಯಡ್ದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಲಿಷ್ಠ ಮಹಾಚೇತನಗಳು ಅವರ 

ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಾಗಿ ಬಂಧ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿಸಿದ 

ಹೋರಾಟವೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಕಾಳಗಗಳ ಚಳವಳಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲ. ಶೇಕ್ಸಪಿಯರನ 

ಕೃತಿಯ ಬಹಿರಂಗ ರೂಪವು ಭಾವನೆಗಳ ವಿಕಾರಾವೇಶಗಳ ಉಕ್ಕುಸೊಕ್ಕು. ಆ ಭಾವನೆ 

ಆವೇಶಗಳ ಅಲ್ಪ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವ ಪಾತ್ರ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ವಿಚಾರ, 
ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಘಟನಾವಳಿ. ಆದರೆ ಅವನ ಕೃತಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಕಂದವಾದದ್ದು 

ಮಾನವನ ಜೀವಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯದ ಜೀವಂತ ಉಪಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದಿಲ್ಲ. ದಿದ್ದರೆ 

ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪಾಶವೀ ಕೋಲಾಹಲವಾದೀತು. ಈ ಮಹತ್ತರ ಫಟಕದ 

ಅಭಾವ, ಇಲ್ಲವೆ ದೋಷವೇ ಎಲಿರುೂಬೆತ್ ಕಾಲದ ಉಳಿದ ನಾಟಕಕಾರರ ಕೃತಿಗಳ 

ಪ್ರಚಂಡ ನಿಕೃಷ್ಟತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾವ್ಯದ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾರವೆನೇ 

ಆಗಿರಲಿ, ಇದೊಂದೇ ನಿಯಮವು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ-ಏನೆಂದರೆ, ಆ ಕಾವ್ಯವು ಸತ್ವಚೇತನದ 

ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಂಜನೆಯ ಶಕ್ತಿಯು, ಮತ್ತು ಅದರ ಲಯಬದ್ದ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಮಾತ್ರದ 

ಆತ್ಮವು ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕವಿಯ ಧರ್ಮದ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಸಿದ್ಧಿಯಿರುತ್ತದೆ. 

ಯಾವತನಕ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರದ ಬಾಹ್ಯ ಜೀವನವು ಅಥವಾ ವಿಕಾರಾವೇಶ 

ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯದೇ ಆದ ಆಂತರಿಕ ಜೀವನವು ಕವಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ 

ವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಆ ತನಕ ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠವೂ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸವೂ ಆದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ 

ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ ಮಾನವನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಖಂಡತೆಯಲ್ಲಿ 

ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಕೃತಿಗೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದುದಾದರೆ, 

ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಿಸಿದ, ಬದುಕಿದ, ಭಾವಿಸಿದ, ಭೋಗಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯ ಜೀವಂತಿಕೆ 

ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಜನಾಂಗದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಚಾರದ 

ಆಳಿಕೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ಕವಿಯ ತೊಡಕೂ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಆಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು 

ಸಾರ್ವಭೌಮವೂ ಆಗ್ರಹಕಾರಿಯೂ ಆಗುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಆ ತೊಡಕೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ 
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ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಚಾರವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ಬಿರುಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಮಯ 

ಒತ್ತಾಯವಿದ್ದು ಅದು ಬಾಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ, 

ಬುದಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ನಿಸ್ಸಂಗವಾಗಿರುವ ವಿವೇಕ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯು ಅದನ್ನು 

ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ 

ಎಲ್ಲ ವೈಚಾರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕವಿಯು ಈ ಯುಗದ 

ಶಿಶುವಾಗಿ, ಜತೆಗೆ ಅದರ ದನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ಈ ತಿರುವನ್ನೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು 

ಪ್ರೇರಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನೂ ಜೀವನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಆ ವಿಷಯದ ವೈಚಾರಿಕ 

ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿ ರುವಾಗಲೇ ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ 

ಅಥವಾ ಕವಿ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ತನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಚಿಂತಿಸುವ ಹಾಗು ಭಾವಿಸುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು 

ಸತತವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ತನ್ನ ಜೀವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು 

ಹೊತ್ತುಗಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಸತ್ವದ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಗೂ ಅದರ ಶಬ್ದದ 

ಸರ್ವಗ್ರಾಹಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೂ ಭಂಗಬರದಂತೆ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ವಿಚಾರ ಮತ್ತು 

ಜೀವನಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಮತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು: ಜೀವನವು 

ಆತ್ಮ-ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಎಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಚಾರವು ಜೀವನವನ್ನು ಅದರದೇ 

ಆದ ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕು. ವಿಚಾರ 

ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಶಬ್ದ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ನ್ಯಾಯ ಸಮರ್ಪಕವೂ ಆದ ಸಮತೋಲವನ್ನು 

ಗ್ರೀಕರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಒಂದು ಅತಿರೇಕದ ಗಡಸು ವಿಧಾನವು. 

ಆದರೂ ವೀಕ್ಷಕನ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಜೀವನಗಳ ನಡುವೆ ನ್ಯಾಯ್ಯವಾದ ಸಮತೂಕ 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾರ್ಗೀಯ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಒಡೆದೆದ್ದು ಕಾಣುವ ಯತ್ನ ಮತ್ತು 

ಆ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ 
ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ 
ಒತ್ತಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಮತೂಕವು ಒಂದು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ 

ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಕಳೆದುಹೋದರೆ, ವಿಚಾರವು ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ 

ಭಾರವಾಗ ಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಆಗ ಜೀವನ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಯನ್ನೂ 
ಆನಂದವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ. ತನ್ನ ಕಸುವುಳ್ಳ ಸಹಜ ಶರೀರವನ್ನೂ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೂ 

ಸಂತೃಪ್ತವೂ ಆದ ಭಾವಾವೇಶವನ್ನೂ ಒಲುಮೆಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮಗೆ 
ಸೃಜನಕ್ಕಿಂತ ಬಾಳಿನ ಬಗೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳೂ, ಪಾತ್ರ, ಭಾವನೆ, ಘಟನೆಗಳನ್ನೂ 
ಕುರಿತ ವಿಚಾರವೂ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಅವುಗಳ ವಿವರಪೂರ್ಣ 
ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ಣ ವರ್ಣನೆಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿಕಾರದ ಆವೇಶ, ನೇರವಾದ ಭಾವನೆ, ಕಾವುಳ್ಳ 
ಭಾವ ಶಕ್ತಿ, ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ ಹಿಗ್ಗಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ-ಇವೆಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಬುದ್ದಿಯ ವೀಕ್ಷಕ 
ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಕೊರಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಾಯೀಭಾವಗಳು 
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ಅವಕ್ಕೆಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವಗಳು ಕಾವ್ಯಾನಂದದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ಮನಸ್ಸು ಪಡೆಯುವ 

ಸ್ವಚ್ಛಂಧ ಭೋಗ ಅದು ಭಾವನೆಯ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಸಂವೇದನೆಯ ರಸೋಲ್ಲಾಸ 

-ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ, ಕೊನೆಕೊನೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಅವಾಸ್ತವವಾದ ನವಿರಿನಲ್ಲಿ 

ಪೇಲವಗೊಳಿಸುತ್ತ ಹೋಗುವವು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದ 

ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸುಪುಷ್ಟ ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವ ಪ್ರ ಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 

ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಲುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 

ಅದು ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾನವನ ಮನಸು ್ಸ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿದ ಮೇಲೆ. ತನ್ನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ 

ಹೊರಳಿ ಮರಳಿ ಬರಲಾರದು. ತನನ್ನು ತಾನೇ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನ್ನು 

ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾರದು. ತನ್ನ ಆರಂಭದ ಕಸುವಿನ ಉತ್ಪಾಹದ ಸ್ವಭಾವದ ಹರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು 

ತಿರುಗಿ ಪಡೆಯಲಾ ದು. ಸ್ವಯಂ ೦ಸ್ಪೂರ್ತ ಜೀವನದ ಸರಳ ಖಯಜುತನದ ಬದರಾಗಿ 

ಪಗ ಸ್ರಾಂಬುಬಾತ ಅತಿರಂಜಿತ, ವಿಕೃತ-ವಿ ಷಮ, ಉಗ್ರ: ಹಿಂಸಾಮಯ, ಹೊಸ ಹೊಸ 
ಸಂಗತಿಗಳತ್ತ ತುಡುಕಾಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ, ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿಯ ಎಕೃತಿಗಳ 

ಮೇಲೆ, ವಿದ್ರೂಪ ಪ, ಕಣ್ಣುಕುಕ್ಕುವ ಮತು ು ಒರಟು ಒರಟ ಬ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ, 

ಅವುಗಳ ವಾಸ್ತವತೆಯೇ ಸಾಗಳಾದುವೆಂದ ಸಮರ್ಥನೆಯಿಂದ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣಮಯ 

ಪ್ರವೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನೆಯ ಅತಿರಂಜಿತ ಆ ವಿರ್ಭ್ಧಾವಗಳ ಮೇಲೆ, ದೈಹಿಕ ವಿಕಾಸ 

ಹಾಗು ಕಗ್ಗ ಗೊಡ್ಡು ಗಳ, ಅನಾರೋಗ್ಯಮಯವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿ ಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ 

ಹುಚ್ಚುಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಟಕೊಳ್ಳುವ ಚಾಳಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. ವೈಚಾರಿಕ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣಮಯ 

ಜೀವಿತ್ವದ ಪರಿಪುಷ್ಠ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು 

ಹೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಸೋತ ರಕ್ತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 

ತನಗೇ ಬಲವಂತ ಬಾಳಿನ ಒಂದು ಆಭಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಡೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ 

ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲ; ಇದು ಬೇಸತ್ತ ದಣಿವಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನತಿಗೆ ಹಾದಿ. 

ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ, 'ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ವಸ್ತುಮಾತ್ರದ 

ಪಾ.ಣಮಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾದಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಯತ್ತ ಒಲವು, ಕೆಲವೊಂದು 

ಸಮಯ ಉಚ್ಚತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರುವಂತೆಯೂ ಅನಿಸುವ ಸ್ವರ - ಇವು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ 

ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಳು, ಚಟುವಟಿಕೆ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಶಕ್ತಿ ಇವು ಹಿರಿಯ ಅಪರಿಹಾರ್ಯ 

ಸಂಗತಿಗಳೂ ಅಹುದು. ಆದರೆ, ವಿಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಮುಟ್ಟುವದು. 

ಈ ಕಾಲ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೆರೆದ ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅತಿಬೌದ್ಧಿಕತೆ ಹಾಗೂ 

ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಪರಿಹಾರದ ಉಪಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ 

ದಾರಿ ನಮಗಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ವಸ್ತುತಃ ಕಳೆದ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಂದಿಗಿಂತ ನಾವು ಕಡಿಮೆ 

ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಾ ಯದಿಂದ ವಿಚಾರ 

ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಡಿತ ತುಂಬಿದ "ಹಕ್ಕಿರಿದ. ವಿಚಾರ, ಹೆಚ್ಚು ಆತುರದ 

ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಗವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ ಈ ಬೇಟೆಯೂ ಬಾಳಿನ ಎಲ್ಲ 

ರಾಜ ಜಾರ್ಗಳ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣು ಿ ಲಯುವ ಅಡ್ಡದಾರಿಗುಂಟ ಮತ್ತು ಇದು ಬೇರೆ ಬಗೆ 

೩ 
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ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜೀವನವೇ ಕವಿಯ ವಿಷಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹಪಡುವ ಕಾವ್ಯದ 

ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಉದ್ದೇಶಪಟ್ಟೋ ಪಡದೆಯೋ, ತನ್ನೊಂದಿಗೆ 

ಒಯ್ಯುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಅದು ಒಡೆದದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ 

ಗೋಚರವಾಗುವ ಅಂಶಕ್ಕಿಂತ ತೀರ ಬೇರೆಯಾದ ಯಾವದೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ 

ತೊಳಲುತ್ತ ತಡಕಾಡುವದು. ಹುಡುಕಲು ಆಯಾಸಪಡುವದು. ಆ ಯಾವದೋ 

ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ವೀಕ್ಷಕ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಲಿ, 

ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೊದಲ ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡನೆಯ ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ 

ಆಶಯ ಇಲ್ಲವೆ ಅರ್ಥವತ್ತತೆ. ಈ ಹೊರದಾರಿ ತೆರೆದಿರುವದು, ವಿಚಾರದ ನಿಲುಗಡೆಯಲ್ಲಿ 

ಅಲ್ಲ; ಬಾಳಿನ ಸಾಯಾಸದ ವರ್ಣನೆಯತ್ತ ಹೊರಳುವದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ 

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಮಯವಾದ ಒಲುಮೆಯ ವಿಚಾರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಆ 

ದಾರಿ ಇರುವದು ಇನ್ನೊಂದೇ ಬಗೆಯ ವೈಚಾರಿಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ವಿಚಾರಶೀಲ ಮನಸ್ಸಿನ 

ತುಂಬಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ದೇಹದ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾಮಯ ಜೀವಿಯದು 

ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವನದ್ದೂ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೂ ಅದರ ವಿಕಾಸವೂ 

ವರ್ಚಸ್ವಿಯಾದ ಆಧಿಪತ್ಯವೂ ಮಾನವೀ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ಆತ್ಮವಿಕಾಸದ 

ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದು ಅಸಾಧ್ಯ; ಅಥವಾ 

ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಅನಿಷ್ಟವು. ಅದು ನಮ್ಮ ಚೈತ್ಯಸತ್ವದ ಸ್ಪಲನವೇ ಹೊರತು ಸುಧಾರಣೆ ಅಲ್ವ 

ಆದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರ- ಜೀವನ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಲಿ 

ಅದರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ. ದೇಹದ ಮತ್ತು 

ಬದುಕಿನ ಕಸುವು, ಉತ್ತೇಜನೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವದರಿಂದ ನಾವು 

ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏಳಲು ಇಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಗಿಲಾದ ಮತ್ತು 
ಎತ್ತರದ ನಿಲುಕಿನತ್ತ ತಿರುಗಲು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ್ಟವದು. ಆ 

ಎತ್ತರದ ನಿಲುಕನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟುವದು, ಆ ಸೀಮಿತ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಭೌತಿಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 

ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ; ಪ್ರಾಣಮಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಲುಮೆಯ ವಚಾರಸರಣಿ 

ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗಿನದೇ ಆದ ನೋಟದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ 

ಚಿಂತಪರವೂ ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯದೂ ಆದ ವಿವೇಕದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 

ಮತ್ತು ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಸರಣಿಯ ಅಂತಃಪ್ರೇರಿತ ಭಾವನೆ, 

ಸಂವೇದನೆ ಹಾಗು ದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾಶಯಮ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಹೆಚ್ಚು 
ವಿಶಾಲವೂ ಉನ್ನತವೂ ಅಪಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಣ್ಮೆಯದೂ ಆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಂದು ಕೆಲವು 

ಸಲ ತಪ್ಪಿ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಾಣಮಯ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯು ಇದಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಯಂ 
ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಚೇತನವೂ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಜೀವನ ಮತ್ತು 

ವಿಚಾರಗಳ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು, ಬಿರುಕನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತ ದೆ. ಆಗ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯ ನ್ಯಾಯವಾದ 

ಸಮತೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯವೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬದಲು, ಹೊಸದೊಂದು 
ಸಮುಜ್ವಲ ಆನಂದಮಯ ಸಂಯೋಗವು ಏಕೋಭಾವವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 
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ಚೇತನವು ನಮಗೆ ಸತ್ಯದ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದ ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿದಾದ ಬಾಳಿನ ಉಸಿರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಚೇತನವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜೀವಾತ್ಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನದ 
ಪರಮಾತ್ಮವೂ ಅಹುದು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ವಸ್ತುಮಾತ್ರದೊಳಗಿನ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು 

ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ವಿಚಾರದ ವಿರಳ ಆಕಾಶ ತತ್ವದೊಳಗಿಂದ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು 

ಸೇರಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಮಗ್ರ 
ಮಹತ್ವವಾದ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು. 

ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ, ಇವೆರಡು ಶಕ್ತಿಗಳ ಇಮ್ಮಡಿ ಶೋಧದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕವಿಗಳಿಗೆ 

ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಬಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆ ಉಭಯಶಕ್ತಿಗಳೆಂದರೆ, 

ಚಿರಂತನ ಆತ್ಮತತ್ವದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವತೆ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯ 
ಸತ್ವಚೇತನ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಬಗೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ. ಈಚಿನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಅತಿ 

ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಜೀವಂತ ಕೃತಿಗಳೂ ಈ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತಳೆದಿವೆ; ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ 

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ಕ ಆಯಾ ತಾಸಿನದು. ಆದರೆ ಇದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದು. ಇದು ವಿಸ್ಮಯ 

ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ತರ. ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ಹುಡುಕುವ ನೋಡುವ ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ 

ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯಂತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೊಂದುವಂತಹುದು; ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಈತ ಮಹಾ ಪ್ರವರ್ತಕ. 
ಹೊಸ ನೋಟದ ಸಿದ್ಧಿಯ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಆ ನೋಟವನ್ನು 

ತೆರೆಯುವ ಕೃತಿ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಅಂಗದಿಂದ ಮೆರಿಡಿಥ್ನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ 

ಹೊಂದುತ್ತದೆ; ಈ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಗದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ: ಯೇಟ್ಟನ 

ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲಯಬದ್ಧ ದನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅದರ 

ಹಿಂದಿನ ಲೋಕಗಳ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಪೆಂಟರನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲ 

ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಠಾಕೂರರ ಕಾವ್ಯವೂ ತನ್ನ ಆಕಸ್ಥಿಕ ಹಾಗು 

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು - ಈ ಮೂಲಕವೇ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾಲದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ 

ಸೃಜನಶೀಲ ಲೇಖಕನಿಗಿಂತ ಅವರು ಈ ಯುಗದ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರ 

ಶೋಧ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಗ-ಸಾಮರಸ್ಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೃತಿಯು 

ಸೀಮೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ದಾಟುವದರ ಸಂಗೀತವಾಗಿದೆ. ಸತ್ವಚೇತನದ ಸತ್ಯದ ನಾದಗಳೂ 

ಪ್ರಭೆಗಳೂ ಜೀವನದ ಇನ್ನೂ ಜಿನುಗಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ 

ಮಂತ್ರಗಾನವೂ ತುಂಬಿದ ರಾಜ್ಯಎದು. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪವಿದೆ: ಏನೆಂದರೆ ಈ 

ಕಾವ್ಯವು ತೀರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ದೂರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿತ್ವದ ವಿಶಾಲವೂ, ಸಮೀಪವೂ, 

ವರ್ತಮಾನವೂ ಜೀವಂತವೂ ಆದ ವಾಸ್ತವತೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. 

ಯೆಟ್ಟನನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಸೆಲಿಕ್ ಅದ್ಬುತ ರಮ್ಯತೆ ಯ ಕವಿಯೇ ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚೇನೂ 

ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಠಾಕೂರರನ್ನು ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹುರುಳಿನ ಮೊತ್ತವೇ 

ಇಲ್ಲದ ಕಾವ್ಯಮಯ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಯ ಕವಿಯೆಂದು ಆಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಸ್ವರ್ಗದ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಮಯ 

ಒತ್ತಾಯದ ಒಲುಮೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆಯೆಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಈ 
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ಕಾವ್ಯದ ಕಾರ್ಯದ ಬಗೆಗೇ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯುವಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಹಿರಿದಾಗುತ್ತಿರುವ 

ಮಾನವೀ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಜೀವನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ತಪ್ಪು 

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಭನವನ ಮನ ನಸ್ಸು ಒಂದು ವಿಶ್ವಪರಿಜ್ಜಾ ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 

ಅತಿ ಪರಿಜ್ಞಾ| 'ನದತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಲಿದೆ. ಈ ಕವಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ "ಮಾಡಬೇಕಾದುದನ್ನು 

ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾವ್ಯಮಯ ಸಮನ್ವಯವಾಗಲಿ, ಸಂಯೋಗವಾಗಲಿ 

ನೀಡಿಲ್ಲ ಅವರ ಕಾರ್ಯವು, ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಸತಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡುವ 

ರೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವದಾಗಿದೆ. ಅನಂತವೂ ಚಿರಂತನವೂ ಆದ ವಸ್ತುವಿಗೂ, 

ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವನಗಳಿಗೂ ನಡುವೆ ಬೆಳಕಿನ ಹಾಗೂ 

ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವದಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾವ್ವ ಅದರ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲದೆ 

ವಿಶ್ರಾಂತವಾಗುವುದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಥಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಇನ್ನು ಹೊಸತಾದ ಹಿರಿಯಾದ 

ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಆಳವನ್ನು ಕಾಣದ ಆಳಗಳನ್ನು ಅಳದು 

ನೋಡಬೇಕು. ಈವರೆಗೆ ಅರ್ಧಮ ಾಡಿದ್ದ. ಅಥವಾ ಮಾಡದ ಬಿಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ 

ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಮಾನವನ ಮಹದಾತೃದ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಚೇತನದ ಶಕ್ಕವಿದ್ದಷ್ಟು 

ಂಶವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜೀವನದ ಆದಷ್ಟು ವಿಶ ಶಾಲವಾದ ಸರ್ವಸ್ನದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 

ಸ 'ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮಲೆ ಸ ಸಾಧಿಸುವದು ಶಕವೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಭವವೂ ಇಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ಈ ಕಾವ್ಯದ ದರ್ಶನದ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಹೊಸವೂ ಅಪಾರವೂ ಅನಂತವೂ 

ಆದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಒಂದು ತಳಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುವದು ಒಂದು ಇಡಿಯ ಯುಗಕ್ಕೇ 

ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಕಾಗಬಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ, ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ, 

ಜೀವನದ ನೇ ೇರವಾದ ಖಚಿತವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ತಸುವುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಬೇಡಿಕೆ, ಕಾವ್ಯವು 

ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದೇನು? ಕೊಡಬಲ್ಲದೇನು? ಎಂಬುದರ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಯ 

ಮೇಲೆ ಮಂದುವರಿದಿದೆ. ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ, 

ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಸೆಳೆತ, ಇಲ್ಲವೆ ನೇರವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆವಿರ್ಭಾವ, ಇಲ್ಲವೆ 

ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಪರಿಷ್ಕಾರಗೊಳ್ಳದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ 

ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾ; ನಿಕ ವಿಚಾರವು 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಬಹುದು. 

ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವರು ಆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ಹಿಂದುಗಡೆ 

ಬಹಳ ದೂರ, ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಆಶ್ಚರ್ಯಕಾರಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು, ಮಾನಸಿಕ ಪುನಾರಚನೆಯನ್ನು 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲಲಾರದವು. 
ಅವು ಇದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹೊಸತಾಗಿ ಮಾಡುವದು 
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಕಳಕಳನೆ 
ಮಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ತೆಗೆದು ಅವನ್ನು ರಸಿಕತೆಯ ಪಚನಶಕ್ತಿಗಾಗಿ 
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ಹಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಹೊಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ 
ಉಣಬಡಿಸುವದು ಕಲೆಯ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, 

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಯೂ ನಮಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಮತ್ತು 
ಬದುಕಿನ ಬರ್ಬರ ಅಪರಿಷ್ಯತ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಂದರವಿರುವದಿಲ್ಲ. 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಕಾವ್ಯವು ನಮಗೆ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರದ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು 

ಕೊಡಬೇಕು. ಬಾಳಿನ ಬದುಕಿನ ಹೊರಮಗ್ಗಲುಗಳೂ ಮೇಲ್ಭೊಗಗಳೂ ಅದರ 

ವಾಸ್ತವತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವು ಮಾತ್ರ. ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಲಿ, ದೂರವಾಗಲಿ 

ಒಯ್ಯುವದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕವಿಯ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಕೆಲಸವಂದರೆ ನಮಗೆ ದರ್ಶನದ ಹೊಸ 

ಸೀಮೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವಿತದ ಹೊಸ ಸೀಮೆಗಳನ್ನು ತೆರದು 

ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು 

ವೃವಹರಿಸುವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೋಮರನು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಎಲ್ಲ 

ಮಹಾಕ್ಕಾದ ಕಸುವಿನಿಂದಲೂ ರಭಸದಿಂದಲೂ ಟ್ರಾಯ ನಗರದ ಇದಿರು ತನ್ನ 

ಕಥಾನಾಯಕರನ್ನು ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 

ತೋರಿಬಂದಂತೆಯೇ ಅವುಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಲ್ಲಿಯೆ ನಮ'ಗೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 

ದೇವತೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವು ಹೇಗೆ ಕಂಡವೋ, ಕಾಣಬಹುದಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಶೇಕೃಪಿಯರನ ಹಿರಿಮೆಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಲುವಂಗಿತೊಟ್ಟು ಗುಂಡಿಯಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ 

ಕಾಣಸಿಗುವ ಮಂದಿಯನ್ನೂ ಮಾನವೀ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪ್ರತಿಕೃತ 

ಗೊಳಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಬರ ದಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಯಿಂದ, 
ವಾಡಿಕೆಯ ಬೇಸರದ ನೀರಸವಾದ ದೈನಂದಿನದ ಸತ್ಯದಿಂದ. ಆದರೆ ಅವನ ಹಿರಿಮೆ 

ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಅವನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಮಾನವನಲ್ಲಿಯೂ 
ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ದೈವದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾರಭೂತವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಚಿರಂತನವಾದ 

ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವುದರಲ್ಲಿ; ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ 

ಹೊರಚರ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂಟಿನಂತೆ ಅಂಗಿಯಂತೆ ಹೊತ್ತವು. ಅವು 

ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದವು. ಆದರೆ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಒಡೆದು 

ಕಾಣುವಂಥದಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಾಳು- ಬದುಕು ಇನ್ನೊಂದೆ 

ಮುಖವನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮುಖವಾಡಕ್ಕಿಂತಲೂ 

ಆಳವಾದುದೇನೋ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕವಿಯು ತೀರ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ, ಕ್ಷುದ್ರ 

ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಮನೋಬಾಧೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ; ಬಾಳಿನ 

ಗದ್ಯದ ವಾಸ್ತವತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಅಂತರಿಕ ಸೃಜನಶೀಲ ಆತ್ಮದತ್ತ, ಭೂತಕಾಲದ 

ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯತ್ತ, ಪುರಾಣ ಕಥೆಯ ರೋಚಕ ವಾತಾವರಣದತ್ತ ಕನಸಿನ 

ಲೋಕದತ್ತ ಇಲ್ಲವೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಿರಿಮೆಯ ಮುನ್ನೊ ಟದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು 

ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಕಾವ್ಯವು ವರ್ತಮಾನದ ಜೀವಂತ ದೃಶ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದು. 

ಅಥವಾ ದಿನದಿನದ ಸಷ ಇಲ್ಲವೆ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಷಾ ಆದರೆ 
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ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಹುಸಲ 

ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಅದರ ಯೋಗ್ಯ ಕೆಲಸವೋ 

ಎಂಬಂತೆ. ಅದನ್ನು ಅಂಥ ಮನಸ್ಸು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದು ಆ 

ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅಂಶವನ್ನು ಅದಷ್ಟೂ ಕಡಿಮೆ 

ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಎಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾದ ಮತ್ತು 

ಚಿರಂತನ ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಆಳವಾದ ಹಿರಿಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ಅವುಗಳ ಸೂಚನೆ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತದೆ. ತತ್ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕವಿಯು 

ಎರವಲಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಶವು ಅವನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯ ಅತ್ಯಂತ ನಶ್ವರ ಅಂಶವು. ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯ 

ಕಡಿಮೆ ಛಲಗಾರ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಥಿರ ವಾಸ್ತವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 

ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು 

ಹೀಗೇಕೆಂದರೆ, ಕವಿಯ ದರ್ಶನದ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯವು. ಮಾನವನ ಚಿರಂತನವೂ 

ವರ್ಧಮಾನವೂ ಆಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಮಾತ್ರದ ಆತ್ಮೀಯ ಒಳಸತ್ವ ಹಾಗೂ 

ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಶ್ಚತವೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೂ ಆದ ರೂಪಗಳು. 

: ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಹೊರಗಿನ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದರೆ ಎಂದೂ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 
(ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವದು ಅದಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ.) ಈ 

ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಡಿಯ ಬಾಳೆಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. 

ಭವಿಷ್ಯದ್ಧ ಕಾವ್ಯವು ಮಾನವೀ ಮನಸ್ಸಿನ ಧ್ವನಿಯು, ಅದು ವಸ್ತು ಮಾತ್ರದ ಒಳಸತ್ವದ 

ಸತ್ತ್ಯಚೀತನದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪ ಚೇತನ ಸತ್ವದ ಕಳ 

ಶ ಕ್ಛೆಯೇ' ಮಾನವನ ಆತ್ಮವು. "ನಮ್ಮ ತೋರಿಕೆಯ ಜಡ ಭೌತಿಕ ಬದುಕಿನ ಹಂದೆ ಇರುವ 
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿಯೇ ತೀರುವ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಹಾಗೂ ಐಕ್ಯದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅದು 
ತುಡಿಯುತ್ತದೆ. -ದೇವರ, ತನ್ನ, ತನ್ನಜನಾಂಗದ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದ ಮನುಷ್ಯನು ನೋಡುವ 

ಅನುಭವಿಸುವ ಅಂಶಗಳೂ, ಅವನು ಚಲಿಸುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾನಸಿಕ, ಚೈತ್ಯಸ್ವರೂಪಿ ಮತ್ತು 

ಭೌತಿಕ ಲೋಕಗಳ ಅಂಶಗಳೂ, ಭೂತಕಾಲದತ್ತ ಅವನ ಹೊರಳು ನೋಟವೂ, 
ವರ್ತಮಾನದ ಮೇಲಿನ ಅವನ ಬೀಸುನೋಟವೂ, ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಎಸೆದ ಅವನ ಅಭೀಪ್ಲೆ 
ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದೀ ಊಹೆಯ ನೋಟವೂ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ, ತನ್ನನ್ನು 
ತಾನು ಮೀರುವ ಅವನ ಭಾವಾವೇಶವೂ ತ್ರಿಕಾಲಾತೀತವಾಗಿ ಚಿರಂತನವೂ ಅವಿಕಾರಿ 
ಅವಿನಾಸಿಯೂ ಆದ ತತ್ವದತ್ತ ಅವನ ನಿಲುಕೂ, ಇದೇ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಜೀವನವು. 
ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಗಳ ಬಗೆಗೆ, ದೇವಶೀರ್ಷಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬಹಳ 
ಬರೆಯಿತು; ಅದು ಪುರಾಣ “ಕಥೆಗಳ ಹಾಗೂ ಆಖ್ಯಾ ಯಿಕೆ-ಗಾಥೆಗಳ ಮುಖವಾಡದಲ್ಲಿ 
ಕೆಲಸಲ ದೇವರ ಬಗೆಗೂ ಬರೆಯಿತು. ಆದರೆ ಜೀವಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ಅಷ್ಟೂ 0೦ದು 
ಸಲವಲ್ಲ; ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಧರ್ಮಗಳೂ ಪೂಜಾಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಕಲಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 
ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಪರಿಜ್ಲಾ ಲನವೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೆಯಿತು. 
ಆದರೆ ಇಂದು ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ದೈವೀಕತೆಯ ಆತ್ಮದ, ಮಹಾಚೇತನದ, ಚಿರಂತನ 
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ಸತ್ತೆಯ, ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸತ್ಯವು 
ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯಲ್ಲ ದೂರವಲ್ಹ "ಯ "ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲು ನಮ್ಮೊಳಗೆ 
ಇರುವಂತದಹು. ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯ ಚೇತನವು, ಮಾನವನಲ್ಲಿಯ ಆವ” ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಯ 
ಮಹತ್ತರ ಆತ್ಮವು. ಎಲ್ಲ ಇರುವ ಮತ್ತು ಬದುಕುವ ಎಲ್ಲ ದರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಚೇತನ, 
ದೇವಶೀರ್ಷ ಪರಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪರಮಶಕ್ತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿ "ರುವಿನಲ್ಲಿಯೂ 
ಪ್ರಕಟವಾಗುವ. ಚಿರಂತನ ಇಟ್ಟಿ ಈ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚ ಜೀವಿಸುವ ಕಾವ್ವವು ಜೀವನದ 
ಹೊಸದೊಂದು ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥದ ಉಪ ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. "ಏಕೆಂದರೆ ಈ 
ಕಾಣ್ಕೆಯು ತನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೇ, ಜಗತ್ತನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಾರಚಿಸಿ 

ಪುನಃ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ 
ಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲ, ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗಹನ ಗಂಭೀರವಾದ ರೂಪವನ್ನು 

ಕೊಡುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಮುಖಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ 

ಹತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಅವು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿಲ್ಲ. 

ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆ, ಪ್ರತೀಕ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಗಾಥೆಗಳ ರೂಪಗಳು, ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬೇರೆ ಮತ್ತು 
ಹೆಚ್ಚು ಆಳದ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವು ಈಗಲೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ 

ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಮರೆಯ ವಾಸ್ತವತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ 

ಜೀವಂತ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರತೊಡಗಿದೆ. ನಿಸರ್ಗವು ಈಗಾಗಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತನ್ನ ದೃವಿಕವಾದ 

ಪಾಶವಿಯಾದ ಪಾರ್ಥಿವವಾದ ಹಾಗು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಿಕವಾದ ಜೀವನದ ಮಹತ್ತರವೂ 

ಪಾರದರ್ಶಕವೂ ಆದ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ 

ಬರೆಯಲ್ಪ ಟ್ವಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಹನವಾದ ನಿಸರ್ಗ ಕಾವ್ಯವು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಂಭಾವೃತೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಡ ಪ್ರಪಂಚವೂ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಗೂ ಕೇವಲ 

ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ಇನ್ನು ಬಹಳ ದೀರ್ಫ್ಥ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅದರ 

ಹಿಂದಿನ ಚೈತ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸೀಮೆಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳು ಇನ್ನು 

ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಚೆಯ ದನಿಗಳೂ ಇರುವಿಕೆಗಳೂ ಅವುಗಳೊಳಗಿಂದ ಒಡೆದು 

ಈಚೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬರತೊಡಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಆಘಾತ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು 

ಅವು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಹತ್ತಿವೆ. ಇದೂ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ-ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು 

ಎಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಹೊಸ- ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ವಾತಾವರಣವನ್ನು 

ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೇವಲ ಅದ್ಬುತ ರಮ್ಯತೆ ಮಾಯೆ ಭ್ಯಷ್ಟೆ 

ಕನಸಾಗಿ ಕಾಣುವದನ್ನೆ ಲ್ಲ ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಲು ಕವಿಯು ನಿರಾಕರಿಸುವದನ್ನು ಬಹುಶಃ 

ಹಿಂದೆಂದೂ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದು. ಸತ್ಯವೆಂದು 

ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಮಾನವನ ಅನುಭೂತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಜವಾಗಿಸಿದ ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಲವಾದ 

ಇರವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯದ ಸೀಮೆಯಾಗುವದು. 

ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕಸಲ ಒಂದು ದೂರಸ್ಥತೆಯ, ಜೀವನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 
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ವಾಸವಿಕತೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಗೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 

ಇವುಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಡಬಿಡದ ಒತ್ತಾಯದ 

ಬಹಿರಂಗದ ವ್ಯಾಪೃತ ವ್ಯಗೃತೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ 

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಬಂತೆ ಬದುಕಬೇಕಾಯಿತು. ಆತ್ಮ ಶೋಧಕ ದೇವಭಕ್ಕನು 

ಮಠದಲ್ಲಿಯ ಭಿಕ್ಬುವೋ, ಯತಿಯೋ ಆಗಿ, ವಿರಕ್ತ ತಾಪಸನಾಗಿ, ಅನುಭಾವಿಯಾಗಿ, 

ಸರ್ವಸಂಗಪರಿತ್ಯಾಗಿಯಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ, ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಬೇರೆ, ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ 

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವತ್ತ ಒಲವು ತೋರಿದನು. ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರೇಮಿಯು 

ಮಾನವನ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರಹೋಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಶಾಲತೆ 

ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ಮಯತೆ ಸಾಧಿಸಹತ್ತಿದನು. ಮಾನವರು ಆಚಾರ, 

ವಿಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ಏಕಾಂತದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆಮುಷ್ಠಿಕ 

ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಾರರು ನಿಸರ್ಗಾತೀತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಪರವಾದ ದನಿಗಳಿಂದಲೂ 

ಮೊಗಗಳಿಂದಲೂ ಸುತ್ತುವರಿದು ಬಾಳಿದರು. ಈ ವಿವಿಕ್ಷಿಯು ಈ ಏಕಾಂತವು 

ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ತೀರ ಹತ್ತಿರದ 

ಆತ್ಮೀಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿ 

ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಚೇತನವು ತನ್ನಲ್ಲಿ 

ತಾನು ವಾಸ್ತವವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿ ಬಾನುಗಳ ಆಚೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ 

ಆದ ಮನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆತ್ಮಗತವಾದ ಬದುಕು ಇರುತ್ತದೆ; 

ನಿಸರ್ಗಾತೀತಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಉಜ್ವಲ ತೆರೆಗಳೂ ಮಂದವಾದ ರಹಸ್ಯಮಯ ಬೇಲಿಗಳೂ 

ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅವಾಸ್ತವವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕವಿಗಳು 

ಕೈವಾಳಿಸಿದಂತೆ ನಿಸರ್ಗಾತೀತ ಲೋಕವು ಅನೇಕಸಲ ಬರೆ ಅಖ್ಯಾಯಿಕೆ, ಉತ್ಪೆ ಕ್ಬೆಕಪೋಲ 

ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಬುತ ರಮ್ಯತೆಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅದನ್ನು 

ದೂರದಿಂದ ಕಲ್ಪಕತೆಯಿಂದಲೇ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೊರತು ಈ ನಿಸರ್ಗಾತೀತದ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯ 

ನಿಜವಾದ ದೃಷ್ಟುರ ಇಲ್ಲವೆ ಕವಿಯು ಮಾಡುವಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮತಃ ಅಥವಾ ಸತ್ವತಃ 

ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಂತದ್ದೇ ಆದ ವಾಸ್ತವತೆ ಇಲ್ಲವೆ ಸತ್ಯವು 

ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸ್ವಂತದ್ದೇ ಆದ ಜೀವನವಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ 

ಕಾವ್ಯವು ಭೌತಿಕ ಬದುಕನ್ನು, ಮಾನವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಕಾರಾವೇಶ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ 
ಶಾರೀರಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುವ ಹಾಡಿನಂತೆಯೇ ಅಷ್ಟೇ 
ಪ್ರಾಣವಂತ, ಅಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಬಲ್ಲದು. 

ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಜೀವನವೂ ಒಂದೇ. ಹೊಸ ಮಾನವೀ ಮನಸ್ಸು ಅದರ ಸಮಗ್ರತೆ 
ಸರ್ವಸ್ವತ ಮತ್ತು ಅಖಂಡ ಐಕೃದ ಸಿದ್ಧಿಯತ್ತ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ್ವ, ನಿಸರ್ಗ, 
ಇತರ ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರು ಇವುಗಳ ಐಕ್ಕವನ್ನು ಅಖಂಡ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಧ್ವನಿಸುವ 
ಕಾವೃವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಥಿವ ಜೀವನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ 
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ತಿರುಗಿ ಅದನ್ನು ಮಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವುವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ವಿಶಾಲವಾಗಿ 
ಮತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವದು ತನ್ನ 
ದೇಶವನ್ನು ಕಡಗಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಕೆಡಿಮಯೆನಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ; ತನಕ ಅದನ್ನು 
ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸ ಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಜಾ ಜೀವಿಕೆಯ ಇನ್ನು ಮಿಗಿಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ 

ನಿಲುಕುವಂತೆ ನೆರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಇತರ ಲೋಕಗಳನ್ನು 
ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವದು ನಮ್ಮ ಸೀಮೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತ ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಜೀವಿಸುವ 

ಈ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರುವದು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು 
ಅದರಲ್ಲಿಯ ಸತ್ವಚೇತನದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವೂ ಶಾಶ್ವತವೂ ಆದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಲ್ಲಿ 

ಉಳಿಯುವದೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಾಳನ್ನು ತೀರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆಯ 
ಸಂಕುಚಿತ ವ್ಯಗೃತೆ ವ್ಯಾಪೃತಿಯ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕತೆಯ 
ಒಂದು ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಚಿರಂತನತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಆ ದೈನಂದಿನ 

ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಿರಂತನ ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ಅಧಿಷ್ಟಾನವನ್ನು, ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವಿಶಾಲ 

ಗತಿಭಾರವನ್ನು ಕೊಡುವದೇ ಆಗಿದೆ. ದೇವರನ್ನು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವದು, 

ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ 
ತಂದುಕೊಳ್ಳುವದು, ಅನಂತತೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ 

ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವದು ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವಗತವಾದ ಆತ್ಮೆ ಕದ ಭಾವವನ್ನು 

ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲದರೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ 

ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು 

ಬಾಳನ್ನೂ ದೈವೀಕವಾಗಿಸುವದಕ್ಕೆ ನೆರವಾದಂತೆ ಈ ಬಾಳಿನ ವಿಭಜನೆ ವಿಂಗಡನೆಗಳ ಹಾಗು 

ಕುರುಡುತನಗಳ ಅಡ್ಡಬೇಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದು ಕೆಡುಹಿದಂತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾನವನೂ 

ಅವನ ವಂಶವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗಬಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ದೇವಶೀರ್ಷವನ್ನು 

ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಣವಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು 

ನಡೆಯಿಸಿ ಒಯ್ದಂತೆ, ಇದುವೇ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯವು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದು. 

ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯವೇ ಮಾಡಬಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 

ದರ್ಶನದಿಂದ ವಾಕ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದದ 

ಅರ್ಪಣೆಯಿಂದ, ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಾನವು ಇನ್ನಿತರ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತನಗಳೋ ನಮ್ಮ 

ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದನ್ನೆ ಕಾವ್ಯವು ತನ್ನ ಸೃಜನಶಕ್ತಿ ಯಿಂದ 

ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಲದಿಂದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಆವಾಹನೆಯಿಂದ* ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ 

ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾವ್ಯವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ 

ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜೀವನವನ್ನೂ ಅವನ ಅದ್ಬುತ ಹಾಗೂ ಸಫಲ 

ರ. ""ಅವ್ಹಾನ'' ಒಂದು ಚೆಲೆಂಜ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲದ ಅ ವ್ವೇ" "ಕರೆ'' 

ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಭಾವಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. - ಅನುವ್ದಕ - 



2.ಷಿ 

ಗತಕಾಲವನ್ನೂ ಅವನ ಜೀವಂತ ಹೆಣಗಾಟದ ವರ್ತಮಾನವನ್ನೂ ಅವನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು 

ಜೀವಂತ ಅಭೀಪ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆಶೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 

ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ ಆವೃತ ದೈವಿಕತೆಯ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ವಂಶದಲ್ಲಿಯ ವಿಶಾಲ 

ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಚೇತನದ ಬದುಕಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಎರಾಟ ಪುರುಷನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಕೃತಿಯಾಗಿ 

ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಆವಿರ್ಭಾವದ ಹಿರಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗದ ಸಾನ್ನಿದ್ಯ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಿ ೀಯತೆಯಲ್ಲಿ 

ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬದುಕಿನ ಆಚೆಗೆ ಚಾಚಿದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳ 

ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವಕ್ಕೂ ಅಮರತ್ವದ ಮರ್ಮಗಳಿಗೂ 

ಸಾಗುವ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಾವಿಷ್ಕಾರಕ ರಹಸ್ಯದ ಉತ್ತರೋತ್ತದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ 

ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರತು 
ಅದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಾಕೃತ ಪರಿಷ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ದೊರಗು ಒರಟು ಹಾಗೂ ಅಪೂರ್ಣ 

ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗಳನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ನವಿರಾದ 
ದರ್ಶನದಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಳಿಸಲಾಗುವದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ತಮ್ಮ ಮಹತ್ತರವಾದ 

ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಹಾಚೇತನದ ಎಶ್ವದ ಬೃಹತ್ 

ಕೃತಿಯ ಜಾಡಿನ ಮತ್ತು ಜಿನುಗಾದ ನೂಲಿನ ಎಳೆಯಾಗುವವು. ಈ ಕಾವ್ಯವು ನಮ್ಮ 
ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಸಮಗ್ರವಾದ ಅನಂತವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಧ್ವನಿಯೂ ಲಯ 

ಬದ್ದವಾಣಿಯೂ ಆಗುವುದು. ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ 

ಉಸಿರಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಅನಂತ' ಭಾವವನ್ನೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣವಂತ 

ಆನಂದವನ್ನೂ ಉನ್ನತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ಭಾರಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುವದು. 



ಪ್ರಕರಣ ನಾಲ್ಕು 

ಕಾವ್ಯಾನಂದ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಆತ್ಮ 

ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕು, ಜೀವನದ ಉಸಿರು ಹಿರಿಯ ಶಕಿ ಕ್ವಿಯುತ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, 

ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮರತ್ವದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ 
ಸ್ಪರ್ಶದ ಅಲ್ಪವಾದರೂ ಅಂಶವು ಅದನ್ನು ಯುಗಯುಗಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಯ್ಯಲು ಸಾಕು. 

ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಆತ್ಮವೂ ರೂಪವೂ ಆ "ಸತ್ಯದ ಕಾಣ್ಯೆ ಯನ್ನು 

ಸ್ವಾಧೀನಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನದ ದೇಹಕ್ಕೂ ಉಸಿರಿಗೂ ಅಮರತ್ತವನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ 

ಇದು ಶಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಆನಂದವು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಜೀವಾಳದ ತಿರುಳು; ಸೌಂದರ್ಯವು ಆ ಆನಂದದ 

ಅತ್ಯುತ್ಕಟ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಅರ್ಕವಳಿಸಿದ ರೂಪ. ಇವೆರಡೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಪರಿಷ್ಕತ 

ಪ್ರಾ ಹು ಸ್ಮೂಲ ಮಾನಸಿಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಬೇರೆ ಜೇಠೆ ಆಗುವದೂ 

ಉಂಟು. ಈ ವು ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡಿ ಅವನ ಕೃತಿಯ ಒಂದು, ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರಸ್ವದ 

ಸ್ವರ ಸಂವಾದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು. ಅವನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪ್ರಪ್ರಥಮ 

ದೇವತೆಗಳಿವು. ಉಳಿದವೆಲ್ಲವೂ ಇವೆರಡರ ಸುತ್ತಲೂ ಬರೆ ಗುಂಪು ಗೂಡುತ್ತವೆ. ಆನಂದದ 

ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು 
ಅವೆರಡರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಒಂದು ಒತ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಆಕರ್ಷಕ ಏಕೋಭಾವವನ್ನು 

ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಹ್ಯವಾಗುವಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು 
ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕವಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಆನಂದಗಳ ಚಂದ್ರಮ: 

ಸತ್ಯದ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಜೀವನದ ಉಸಿರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೇ ಮಿಗಿಲಾದ ದೇವಶಿರ್ಷೆ-ವೈದಿಕ 

ಚಂದ್ರ-ದೇವತೆ ""ಸೋಮ''ನ ಪ್ರತೀಕಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಮೆಯಂತೆ; ಈ ಉನ್ಮಾದಕ 
ಸೋಮವಲ್ಲಿ ಜ್ಲಯನ್ನು ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ! ಯೇ ಏಕಾಂತ ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು, 

ಆದರ ಶುದ್ದೀಕೃತ ಸ್ಟ] ತಿರುಳೇ ಮಾಧುರ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಪವಿತ್ರ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು 

ಅಮೃತರಸ," ಸಿಹಿ ಅಮೃತ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ದೇವತೆಗಳೂ ಅಮರರಾಗಲಾರರು. ತೇರ 

ಆಸ್ ಕ್ಷುದ್ರ ವಸ್ತುವು ಕೆ ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆನಂದದ ಮಾಧುರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಅದ್ದಿಮುದ್ದೆಯಾಗುವತೆ ಆದರೆ ತಾಸ ಅದು ಕಾದಿಡಲ್ಪಡಬಹುದು; ಆದರೆ 

ವೈಚಾರಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಶ್ರಮದ ದುಡಿಮೆಯು, ಜೀವಶಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ 

ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯು' ಈ ಬಂದು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಮರತ್ವ ನೀಡಬಲ್ಲ ತಿರುಳಿನ ಅಭಾವ 
ಇಲ್ಲವೆ ಕೊರತೆಯಾದರೆ, ಕೆಲಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದಾದರೂ, ಶೀಘ್ರವೇ ಕುಗ್ಗಿ 

ಬಿದ್ದು ಮುದಿಯಾಗಿ ಮರವಿನ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೆ ನಿರ್ಜೀವಪಾಗಿ 

ಬದುಕಿ ಉಳಿಯಬಹುದು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೃತ ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಲಾಗಬಹುದು ಹೊರತು, 

ಅದರ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ವರ್ತಮಾನದ್ದೇ ಲ್ಲ ಈಕಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂಧ ಯಾವದೇ 

ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಲಿ, ಅವೆರಡೂ ಒಂದೇ`ಎಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ 
ಒಂದು ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲದ ತಾರುಣ್ಯವಿದೆ. ಚಿರಂತನವಾದ ಕ್ಷಣ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕತೆ ಇದೆ. ಅಮರವಾದ 

ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. 
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ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ರಸಾನಂದದ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು 

ಪ್ರಥಮ ಅಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇಟ್ಟರೆ, 
ಇಲ್ಲವೆ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಇನ್ನಾವುದರಿಂದಲೂ ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ದೊರೆಯತು. ಈ 

ಉಭಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ; ಮಾನವನ 

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾದವುಗಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ, ಇವು 

ಕಾವ್ಯಮಯ ಹಾಗೂ ಕಲಾಮಯ ಜನಾಂಗಗಳ ಕಲೆ-ಕಾವ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ ಪರಮೋಚ್ಚ 

ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಮಹಾನ ಯುಗಗಳ ಕುರುಹುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ 

ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಜೀವನೆಲೆಯ ಉಗಮವಾಗಿರುವ ಬಹುಮುಖ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಾಜಗಳು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ 

ಯುಳ್ಳವಾಗಿದ್ದವು. ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಈ ರಸಾನುಕೂಲ ತಿರುವು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ರಚನೆ 
ಬಹುಶಃ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆ ಸಮಾಜಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಚೇತನದಲ್ಲಿಯೂ ಈ 

ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಊರಿ ಅವರ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದರ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆದು ಬರುವದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ 

ಈ ಸಮಾಜಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅಚೇತನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 

ನಿರ್ಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವು. ಇದುವೆ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಆಗ್ರಹದ ಹಾಗೂ 

ಆಕರ್ಷಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರ್ಥ ರಹಸ್ಯ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿ ಉಳಿದ ಅತಿ 

ಕಡಿಮೆ ಕಾವ್ಯವು ದಾರ್ಶನಿಕವೂ ಧಾರ್ಮಿಕವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅದುವೆ ವೇದ ಮತ್ತು 

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು. ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು 
ಆನಂದದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವಾಗಿವೆ. . ದಾರ್ಶನಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ 

ಭಾವವನ್ನು ರಸಾತ್ಮಕ ಭಾವದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಗೆಯುವದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅತಿ ಹಳೆಯ 
ಬರಹಗಳ ಪವಾಡವೆಂದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ 
ಸಂಯೋಗ ಇಲ್ಲವೆ ಐಕ್ಯ ; ಸತ್ಯದ ಶಬ್ದವು ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯದ 
ವಾಣಿಯಾಗಿ ಸ್ ಆ 'ಎಶ್ವಚೇತನದ. ಪ್ರಕಾಶಿತ ಉದ್ದಾರ, ಆಚೇತನವನ್ನು 
ಉಪನಿಷತ್ತು ಸವಿಯ ಜೇನನ್ನು ಉಣ್ಣುವವನೆಂದು ಇ ಮಧ್ವದಂ ಪುರುಷಂ ಕ” ಕರೆದಿದೆ 
ಮತ್ತು ಈ ಗಂಭೀರ ಗಹನ ಚಿಂತನ. ಮಾಡುವ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ 
ಸೋಜಿಗವಲ್ಲ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತಿತ್ವವೂ ಆ ಸನಾತನ ಪುರುಷನ ಚಿರಂತನ ಚೇತನದ 
ಪರಮಾನಂದದಿಂದಲೆ, ಆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ 
ಬದುಕುತ್ತದೆಂಬ ಗಹನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು. ಇಬ ಯ ಕಲ್ಪನೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯ 
ಸ್ವಯಂಸ್ಸೂರ್ತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅದನ್ನು ದೈವಿಕವೆಂದು ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆ, ಆರಾಧನೆ ಮುಂದೆ 
ಹೆಚ್ಚು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಯುಕ್ತವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಸಿನ 
ಪ್ರಧಾನಸ್ವರವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಜಸು ಲೇಖಕರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅತಿ ಶ್ರಿ ಮಂತ 
ಬಾಹ್ಯವರ್ಣರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಕ ಭಾವಾವೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯ 
ರಸಾತ್ಮಕ ಭಾವದೊಳಗಿಂದ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಯ ಸ್ಥಾಯೀ ಭಾವವೂ, 
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ಹಾಗೆಯೇ ಅನಂತರದ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯದ ಬಹುಭಾಗದ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ 
ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಜಪಾನ ಮತ್ತು ಚೀನ, ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ 
ಚೀನ ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರವು, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂವಾದದ ಹೆಚ್ಚು. ಬಹುರಂಗದ ಹಾಗೂ 
ರೀತಿಬದ್ಧ ಕಲ್ಪನೆಯತ್ತ ಒಲವಿನ ಭಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು 
ರಸಾತ್ಮಕ "ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಚೇಕೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿತ್ತು ಇದು ಅವರ 

ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಒಂದು ಒಡೆದೆದ್ದು ಕಾಣುವ ಮುದ್ರೆ. ಪರ್ಶಿಯನ್ನರಲ್ಲಿಯೂ 

ಒಂದು ಬಗೆಯ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ರಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಂದ್ರಿ ಯಿಕ 
ಮಾಯೆ ಇತ್ತು; ಅದು ಚೈತ್ಯ ರೂಪದ ಅನಂದ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. 
ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ಸೀ ೇೀಸ ಹಾರದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 

ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನವಿರಾದ ರಸಚೇತನ ಹಾಗೂ 
ಸೌಂದರ್ಯದ ಉಪಾಸನೆಯ ಇವೆರಡರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸೆಲಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ 

ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಭಾವತಃ ಒಂದು ಚೈತ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಹಾಗು ನಾಜೂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಪಕ 
ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ತಿರುವು ಕೂಡಿ ಏರಕವಾಗಿ 

ಇದ್ದುದುಂಟು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಸನಿಹದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಕಾಗ್ಗಿ ನಾ ನಾವು 

ಈ ತಿರುವಿಗೆ ಮಣಿಯಾಗಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 

ಪವಾಡಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. ಅನಂತರ ಬಂದ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತ 

ಕಡಿಮೆ ಒಳಹುಟ್ಟನ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಜನಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯುಳ್ಳವರು ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡುದರ 

ಫಲವಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಹಲವು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ತೊಡಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ. ರಸಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ ಸಂವೇದನೆಯ 

ಒಂದು ಖಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿವಾರಕವೂ ಆಗುತ್ತವೆ. 

ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರಿಷ್ಯತ ಪ್ರಾಕೃತ ಮನೋವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೂ 

ಒಂದು ಬರ್ಬರತೆಯ ಎಳೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಒರಟಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ 

ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆನಂದವು ಸೊಗಯಿಸುವದಿಲ್ಲ 
ಅದೊಂದು ನೈತಿಕ ಮಡಿವಂತಿಕೆಯ ಎಳೆ; ಕಲೆಯನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸುಖವನ್ನೂ 

ಶಂಕೆಯಿಂದಲೇ ನೋಡುವಂತಹದು; ಜಡ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಭಾರಿವಿದ್ವತ್ತೆಯ ಇಲ್ಲವೆ 

ಶುಷ್ಕವಿಜ್ಞಾನದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಎಳೆಯು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಉದ್ಯಮಶೀಲ 

ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುವಂತಹದು. ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನವಾಗಲಿ ನಾಜೂಕಿನ ರಸ 

ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಭೂತಕಾಲದ ಸೊತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ 

ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ವಿಭಕ್ತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಟಿಲ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಈ ಹಳೆಯ 

ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ನಿಲುಕಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ; 

*0510010ಎಂಬುದಲ್ಲೆ "ಚೈತ್ಯ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೂಲ ಗ್ರಿಕ್ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ 

ಆತವೆಂದೇ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕವೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಹೊಡರಡುತ್ತದೆ ; 
ಲ 

ಅನುವಾದಕ) 
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ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಹಲವು ಹೆಳಲುಗಳ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಣಗುತ್ತದೆ. 

ಟಭರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಯೋಗ್ಯ ಕೂಡುವಿಕೆಯ ಸ ಸಾಧನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೂ 

ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಪು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ವಿಕೃತಿಗಳ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಲೇ ಇದೆ; 

ಒಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಜಡಭೌತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವಾದಿ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭ 

ದೊಳಗೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಾರದು; ಆದರೂ ಈ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅತಿ 

ಜಡಮಂದವಾದ ಮಗ್ಗಲಿನಿಂದ ಕೊಡವಿಕೊಂಡು ಪಾರಾಗಲು ಅದು ಹೆಣಗಾಡು 

ತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಗ್ಗಲಿನ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತಃಕರಣದ ಶಲ್ಯ ತಿವಿತವಿಲ್ಲದೆ, 

ತಿರುಗಿ ಭೀಭತ್ಸ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುದಾತ್ತವಾದ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ಕಮ್ಮ ಗಿನ ಆತ್ಮ ಸಂಭಾವನೆ ಉಬ್ಯದ ಬತ್ತಲೆಯಾದ, ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ಕುರೂಪತೆಯ ದೊಂಬಿ 

ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ವ್ರರ್ಯವಾಗಿ ಸುಖ "ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾವ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ 

ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದಗಳ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಮರಳಿ ಮುಟ್ಟುವೆವೋ ಆ ದಿನವೇ 

ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರದ, ಮೋಕ್ಷದ ಇಲ್ಲವೆ ಕೈವಲ್ಯದ ದಿನ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ, 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಪಡಬಹುದಾದ ಉದಾತ್ತತೆ ಮತ್ತು 

ಮಾಧುರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೂ 

ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ, ಆತ್ಮ ಚೇತನದ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಪರಿಣತಿಯೂ ಇಲ್ಲ 

ರಸಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಹಳೆಯ ಬಲಿಷ್ಟ ಸ್ವಾಸ್ಥಾನದ ಹಾಗೂ ರಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸ್ವಯಂ 
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಪುನಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ತೊಡಕು ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು 

ಆನಂದದ ನಿಜವಾದ ಆಳದ ಆತ್ಮದ ಗಂಭೀರವೂ, ನಿಕಟವೂ ಆದ ಅರಿವು ಸಾಕಷ್ಟೂ 

ಆಗದಿರುವದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಆಧುನಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ 

ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ವರೂಪ, ನಮ್ಮ ಅಂತರಿಕ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರಣಗಳಿಗೂ, ಬಹಿರಂಗದ ಅನುಭವಕ್ಕೂ 

ಸಾಮರಸ್ಕವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ. ಅವೆರಡರ ಮಿಲನದ ಸ್ವಯಂಸ್ಫೂರ್ತ ಆನಂದವಿರುವದೇ ಕಡಿಮೆ. 

ಅವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಕ್ರಿಯ ಶ್ರಮವೂ ಇರುವದು ಕಡಿಮೆಯೆ; ಆತ್ಮದ್ದಾಗಲಿ, 

ಜೀವನದ್ದಾಗಲಿ ಒಂದು ಸುಖಿಯಾದ, ಆಳವಾದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ; ಎಡಬಿಡದ 

ಹುಡುಕಾಟವೇ ಹೊರತು ಕಂಡುಕೊಂಡ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಾದ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ 

ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯದ ಸಂತುಷ್ಟ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರವಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ 

ಹಾಗು ಅನುಭವದ ಆನಂದ ಸೌಂದರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವದೊಂದೂ 

ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು; ಅಂತರಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ, ಗೃಹಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು 

ಜಗತ್ತಿನ ನಡುವೆ ಒಂದು ತೀರ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಮಂಜು ಬೆಳಕಿನ ಸ್ತರವಿದ್ದು, ಅದರ ಹಿಂದಿನ 
ಸತ್ವಚೇತನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವದಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ; ಆ ಚೇತನವೇ 
ಮಾನವನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಮಧು ಉಣ್ಣುವ ಪುರುಷ್ನ ಅವನ ಎಶ್ವದಲ್ಲೆಲ್ಲ 
ವ್ಯಾಪ್ಪನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ 
ತಳಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆರಿಸು; ನಿಂದೊಷ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಚೀನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತಾವೋನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತಃಸತ್ವದ ಮಾಸ್ತವತೆಯಲ್ಲಿ 
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ಅತ್ಯಧಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೀವನವನ್ನೂ ಜಗತ್ತನ್ನೂ ಅದರ ಅನುಭೂತಿಯ 
ಮತ್ತು ಅಪರೋಕ್ಷಾನುಭವದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಥವಾ ಗ್ರೀಕರಂತೆ 
ಮಾನವನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಹಜತೆ ಮತ್ತು ಗಹನಗಾಂಭಿರ್ಯ ಇವೆರಡರ 
ಭಾವನೆಯೂ ಕೌಶಿಯ ಒಮ್ಮೆ ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಕೂಡಲೇ 
ಅದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರಸಾತೃಕ ಸಂವಾದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿ ಫಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ 
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ತು ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ "ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಣಕಿ 

ಸೂಸು ಕಡಿಮೆ.: ಅದರ ಆಳವನ್ನು, ಅಳೆದು. ನೋಡುವದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕ ಆಸಕ್ತಿಯೇ 
ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಸ್ತವತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ವಾಸವೇನೂ "ಇರುವದಿಲ್ಲ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮನಸ್ಸು ಜೀವನದ ಸತ್ಯ, ಇಸಸಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಬಗೆಗೆ ತನ್ನ 

ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವೆ ಹೊರತು ಸಂತೃಪ್ತಿ 

ಕೊಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಅರ್ಥವಿರುವದಿಲ್ಲ.. ಈ ಮನಸಿನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ 

ಮನಸ್ಸಿನ ಚಲವಿಚಲದ ಆಕರ್ಷಕಲ್ಲೋಲದ ಮೇಲೆ, ಆವುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲವೆ ಹೊರಗಿನ 

ಮುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಉತೆ ತೇಜನೆಯ ಮೂಲಕ.* ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ರಸಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 

ಯಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ರಸಚೇತನವನ್ನು 

ಅನಿರ್ಬಂಧವಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಜಗ ಅದನ್ನು 

ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿತಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಂತವೂ ಸಂತೃಪ್ಪವೂ 

ತ ಆ ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಇತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಗಳೊಂದಿಗ್ಗೆ 

ಜೀವಾತ್ಮದ ಅಗತ್ಯಗಳೊೂಂದಿಗೆ, ಚಿನ್ಮಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಡಬಿಡದ ಒತ್ತಾಯದ 

ಹುಡುಕಾಟದೊಂದಿಗೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂವೇದನೆಯ 

ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಮರಸಗೊಳಿಸುವದು. ಆದರೆ 

ಇಂದು ನಾವು ರಸಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇತರ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಳಾಗಿ ದುಡಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹೊರ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ 

ಹೀನಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂವೇದನೆ 

ಇಲ್ಲವೇ ಎಕಾರಾವೇಶಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸುತ್ತೇವೆ. 
ಈ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆ ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯ ರಸಾತ್ಫಕ ಮಿದುಳಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ, ಶಬ್ದದ 

ಕಾಲಾತ್ಮಕ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ, ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಸಮರ್ಪಕ ಇಲ್ಲವೆ ಸುಂದರ 

ರೂಪ, ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲವೇ ವೃತ್ತ ಬಂಧಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ನೇತ್ರ ದೀಪಕನಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ 

*" ಬಹುಶಃ ಇದು ಟ್ಯುಟೋನಿಕ್ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ 
ಕೈಸ್ತ ಪ್ರಭಾವಗಳು ನಡುವೆ ಬಂದುದರ ಫಲವಿರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಹೊಸ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು, 
ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕದಡಿದವು. ಹ್ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ 

ಶಾಂತಿಪಾ ್ರಪ್ರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾ್ರಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೂ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ" 

ಅಂತೆಯೇ ಈ ಚಲವಿಚಲ , ಕಲ್ಲೋಲ ) 
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ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ವಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗೌಣ ಸಂಗತಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 

ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ಏಕಮೇವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಸಂಗತಿಯು ನಿರ್ಮಿತಿಗೆ 

ಭದ್ರ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಾದರೂ ಆದಷ್ಟೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳಗೆ 

ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆ. ಈ ರಸಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆಧುನಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಯ ವಿಶಾಲವಾದ 

ಕುತೂಹಲದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತಿಯ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟೂ ಸ್ವಾರಸ್ವದ 

ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎರಕಗೊಳ್ಳುವ ಸಂವಾದ 

ಸಾಮರಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಪರಿಣತ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ 

ಮುದ್ರೆಗೂ ನಿಲುಕುವದು. ಕಷ್ಟದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಮೇಲ್ಬಾತಳಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಮೊಗವನ್ನೆ ಅದು ತೋರ್ಪಡಿಸಲಿ, ಎಲ್ಲ 

ಅನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗಹನವಾದ 
ಅಂತಸ್ಥವಾದ ಆನಂದವೂ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ 

ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೇತನಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಮೊದಲ ತೋರಿಕೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅಂದರೆ, 

ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಉದ್ರೇಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಜೀವಿತ್ವದ 

ಸತ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ದಾರ್ಶನಿಕ ವೈಚಾರಿಕರ 

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದು 

ಆನಂದವು ಪ್ರಶಾಂತವೂ, ಉಚ್ಚಲಿತವೂ ಆದ ಪರಮಾನಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಚೇತನವು 

ತನ್ನನ್ನೂ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಕೂಡಿಯೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಆಳದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ 

ಈ ಆನಂದವು ಕಾವ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ""ಆಲ್ಚಾದ'' ತಳಹದಿಯು. ಅದು 

ಅನುಭವದ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಿರುಳಿನಿಂದ, ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಸಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. 
ಅದು ಸ್ವಭಾವತಃ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೂ, ಅಪೌರುಪೇಯ ( ವ್ಯಕ್ತಿನಿರಪೇಕ್ಷ) ವೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಿಕಾರಾವೇಶಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕವಿಯು 

ಅನುಭವದ ಸ್ವರೂಪವೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಆದೆಲ್ಲದರೊಳಗಿನ ಚೇತನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಪೇಕ್ಷ 

ಆನಂದದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ನೋವನ್ನು ದುಃಖವನ್ನೂ, ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತ, ಭಯಾನಕ 

ಮತ್ತು ಕುರೂಪ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ 

ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕವಿಯ ವಸ್ತುವು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 

ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅನಂತವಾದ ಚೇತನದ ಜೀವನದ ಬಗೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸುವದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ, ದೇವರ, ನಿಸರ್ಗದ ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರ ಲೋಕಗಳ ಜೀವಿತ್ವದ ಅನಂತ 

ಸತ್ಯದಲ್ಲಿಅವನು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲದ್ದಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ ತನ್ನ ವಿಷಯಗಳಿಂದ 

ಹೊರತರಬಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅವನು ಚಿರಂತನ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ 

ಸೌಂದರ್ಯದ, ಆತ ಹೊಂದಿದ ದರ್ಶನದ, ಅವನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಮ್ಮ ಬಹುದಾದ 

ಎಲ್ಲ ಅಂಶವೂ ಆಗಿದೆ. ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಅನುಭವಿಸುವ ಎಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ 

ಆನಂದದ, ಅವನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಅಂಶವೇ ಆಗಿದೆ. ಅವನು ಅವಿಷ್ಠರಿಸುವದೋ 

ಪ್ರಕಟಿಸುವದೂ, ಇತರರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವದೂ ಆದೇ ಆಗಿದೆ. 
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ಆವರಿಗೇ ಆಗಿರುವ ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಂಜಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿ 
ಅವರಿಗೆ ಸಾದರಪಡಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವನ ರತೃದ ನಮ್ಮ 
ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಸಾಕಾರತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ವಂಶಕ್ಕೇ ಅದರ 
ಹಿರಿವೈಯತ ಸಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದಾಗಿದೆ. ಈ ಆನಂದವು ಒಂದು 
ಮನೋವೃತ್ತಿಯ, ಇಲ್ಲವೆ ಭಾವದ ಸ್ಥಾಯೀಭಾವದ, ಒಂದು ರೂಪದ 
ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯ ನವಿರಾದ ರಸಿಕ ಭೋಗದ, ಅದರ ಮೇಲ್ಭ್ಬಾತಳಿಯ ಫಲಗಳ ಹಾಗೂ 
ಘಟನೆಗಳ ಸುಖವಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಿರಿಯ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ತರಗತಿಯ ಕಲಾತ್ಮಕ 
ಮನಸ್ಸು ಪ್ರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಬಹುಶಃ ಆ ಗಹನತರವೂ ಮಹತ್ತರವೂ ಆದ ವಸ್ತುವೆಂದು 
ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರ. ನಜ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ಆಹ್ಲಾದವು. ಆ ಪ್ರಾಚೀನ 
ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರ ಹಿಸಿದ್ದಾ ಗಿದೆ. ಚೇತನದ, ಜೀವಿತ್ವದ 
ತಿರುಳಾಗಿದೆ; ಹಾಗೂ ಚೇತನದ ನಿರ್ಮಿತಿಯ « ಅನುಭೂತಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆನಂದದಲ್ಲಿ 
ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೂ ಅದನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 

ಈ ಆನಂದ ಸೌಂದರ್ಯಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಭಾವದ ಅರ್ಥ ನಾವು ಜೀವನದಿಂದ 
ಮತ್ತೂ ಅನುಭವದಿಂದ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದುದನ್ನೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ 
ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲೆವೆಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆಯೊಳಗಿಂದ ಅದನ್ನು ಖಚಿತ ಹಾಗೂ 
ನಿಖರಗೊಳಿಸಿ, ಕಲ್ಪಕತೆಯ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಡಿಸಿ ಕಾವ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೂ 

ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕಾವ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು 
ಮೊತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕವಿಗಳನ್ನು ಆಳುವ ಪದ್ದತಿಯೂ ಇವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿರಿಯ ಇಲ್ಲ 
ಅಯಶಿಸ್ವಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕರ ಲಕ್ಷಣವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಘಟಸುವ 

ಪ್ರಮಾದವೆಂದರೆ, ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಆನಂದದ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯದ ಉಗಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು 

ಮೇಲ್ಪ್ಬಾತಳಿಯ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಸುಖ ದುಃಖಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಿ ತಪ್ಪು 

ಭಾವಿಸುವದು. ಈ ಭಾವಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಾರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯ 

ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸೆಳೆತದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದುವೆ 

ತನ್ನ ಅಪರಿಷ್ಕತ ಅಪಕ್ವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವಾದಿತ್ವದಿಂದಲೂ, 

ಚಿಂತನಶೀಲ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯಿಂದಲೂ ತುಸು ಆಳಗೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮನಸ್ಸು 

ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವ ಸಂವಾದ ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಮನಸ್ಸೇ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ ಜನರ 
ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಕವಿಯಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದದ್ದೂ 
ಇದೇ ಅವನೂ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ 
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಲಿ, ಹೆಚ್ಚು 

ಉತ್ತೇಜನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬದುಕಲಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ 

ಲಯಬಂಧದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ. ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ದ್ವಂದ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವ 
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ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ-ಸಂವಾದವಿರುತ್ತದೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನುಷ್ಯನಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ 

ಕೇವಲ ಬದುಕಿ ಬಾಳುವದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈತ ಇತರರಂತೆಯೇ 

ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಭಾವನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 

ಅವನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಮಾತ್ರದ ದ್ರಷ್ಟುರನಿರುತ್ತಾ: ನೆ. ಈತ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಅತೀತ, ಮೇಲು, ಮಿಗಿಲು, 

ಈತ ಆನಂದ-ಸೌಂದರ್ಯಗಳ ಚಿರಂತನ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ತಳಹದಿಗಳೊಂದಿಗೆ 

ಸಂಪರ್ಕವಿಟ್ಟು ಕೊಂಡ ಆನಂದಾತ್ಮ ಇಲ್ಲವೆ, ಪ್ರತ್ಯಗಾತೃ, ಅಧಿಆತ್ಮ. ಇವನು ಆ 

ಮೂಲದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ರಸವಿದ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವವನ್ನೂ 

ಆತ್ಮದ ಆನಂದದ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಲೆ ರೂಪಾಂತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಯ 

ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲವೆ ಒತ್ತಾಯ ಸಾತತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಕವಿ ಸಹಜವಾದ ಅಂತಃಕರಣ 

ಇಲ್ಲವೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯು ಅವನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ 

ತಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳದ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಮೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಕಳಮಟ್ಟದ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಾಯ-ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವದೂ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ 

ಮೇಲ್ಭಲಿನ ಮಾನಸಿಕ ಅನುಭವವದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದುಡಿಸುವದೂ ತೀರ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಆಗ 
ತನ್ನ ಆಶಯದ ಬಹಿರಂಗತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ರೂಪದ 

ಮೋಹಕತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೆ ೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರಬೇಕಾಗುವದು. ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿಯ 

ಪ್ರತಿಭೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ನಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದಾಗೆ ಇದು ಅವನ ಪರಿಣತಿಯ ಉನ್ನತ 

ಹಾದಿಯಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅವನ ಆತ್ಮಸತ್ವ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟ 

ವಸ್ತು ಇದಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿರುತ್ತದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು 

ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರೂಪವನ್ನೂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ ಲಯಬಂಧವನ್ನು ತರುವ 

ಗುಣವು. ಇನ್ನು ಗಹನವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಅನುಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಮಯ 

ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವದರಿಂದ ಅವನ ಆಶಯದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪಾಂತರದ 

ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ: ಆಗ ಕವಿಯು ಸುಂದರ ಶಬ್ದ ಪದ ರಚಯಿತ್ಛ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಆದಕ್ಕಿಂತ 
ಏನೋ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆತ ಕಲ್ಪಕತೆ ಮತ್ತು ಮನೋಲಹರಿಯ ಒಬ್ಬ 

ಮುದ್ದುಗೂಸು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನೆ ವಿಚಾರ, ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಗಳ ದಕ್ಷ ಕಾಳಜಿಯ ಶಿಲ್ಪಿ 
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪರಿಣಮಕಾರಿಯಾದ ಕಾವ್ಯಮಯ ವೃೈಚಾರಿಕನೋ, 

ನೀತಿಬೋಧಕನೋ, ನಾಟಕಕಾರನೋ, ಕತೆಗಾರನೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅವನು ಆನಂದ 

ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಚಿರಂತನ ಚೇತನದ ವಕ್ತಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ಅತ್ಯುನ್ನತ 

ಸೃಜನಶೀಲ ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಆನಂದವು 

ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆ ಮೂಲ ಆನಂದಕ್ಕೆ, ದಿವ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಕ್ಕೆ 

ಸಮೀಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇ 
ಎಸ ಸಾಜಾ ಸ್ಯ ಸಾವರ ನಿಟ ಟೊ ದ ಹುಟಟ ದ ಟಬ ಇ ಛಒ 

*(ಇಲ್ಲಿ "ಸಾಮಾನ್ಯ' ವೆಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ- 
ಅನುವಾದಕ) 
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ಈ ಪರಮಾನಂದವು ಆನಂದಾತಿರೇಕವು ಪ್ಲೇಟೋ ಹೇಳಿದ ದೈವ ಸ್ವಾಧೀನ! 

ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಾರವು, ಅಲೌಕಿಕ ಉತ್ಪಾಹವು* ಹುಟ್ಟುವದು ಆತ್ಮಾನು 
ಭವದಿಂದ 'ಹರಖ ಮಾನಸಿಕ ಅನುಭವದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ಮೇಲ್ಬಾತಳಿಯ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಡ ಬಂದಷ್ಟು ಈ ದೈವಿಕ ಆವೇಶವು 
ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಮ ಕಸುಏನ ಸತ್ಯದಿಂದ "ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮೇಲ್ಪ್ಬಾತಳಿಯ 
ಮನಸ್ಸು ಹೊರಗಡೆಯ ವಿಕಾರಾವೇಶದಿಂದ, ಉದ್ರೇಕ ಉತ್ತೇಜನೆಯಿಂದ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 
ಅತಿ ಹತ್ರ ರದ ವಿಚಾರದ ಬಾಳಿನ, ಕ್ರಿಯೆಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠ (ಸ 
ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು 
ತ್ವರೆಯಿಂದ ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ "ಆತ್ಮವು ಒಂದೇ ಮಾಡಲು "ಸಮರ್ಥವಿರುವ ಆ ಮಹತ್ವದ 
ಹಿರಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗೊಳಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಪು 
ಇರುವದಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ಈ ಹಿರಿಯ ಬುದ್ಧಿಗುಣಗಳನ್ನೂ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ, 

ಆಳದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕೀಲಿಗಳೆಂದು; ದ್ರಷ್ಟುರನೂ, ಕವಿಯೂ, ಕಲಾವಿದನೂ ಸತ್ವಚೇತನದ 
ಬೆಳಕಿನ ಹಾಗೂ ಅಂತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮ್ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗಲೆ, 

ಮನಸ್ಸಿನ ಬದುಕಿನ ಮೇಲ್ಭಾತಳೆಯ *ರಹೂತಿ ಓಡಿಸಿ. ಒಯ್ಯಲ್ಪಡಲು ಒಪ್ಪದಿರುವಾಗಲೆ, 

ನಮ್ಮ ಮಹತ್ತರ ಧ್ವನಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ತಮಗೇ ತಾವು 

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾ ರೆ. ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತೆಯ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೂ ತೀರ ನಿಕಟವೂ 

ಆದ ವಿಚಾರ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಆಗ್ರಹ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾವ್ಯವು ತತ್ಕ್ಷಣದ 

ಕಿವಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಸೆಳೆದು ಹಿಡಿದಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ತನ್ನ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹದ 

ಬಲವಿದ್ದರೂ, ಅದು ಒಳಗೆ ಬರೆ ಪೊಳ್ಳು ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ. ಅಭಾವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು 

ಸೋಲುವದೇಕೆಂದರೆ, ಬಹುಶಃ ಅದು ತೀರ ಹತ್ತಿರದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಾಣಮಯ 

ಸಂಗತಿಗಳಿಗೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ; ತೊಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಮರವಾದುದರೊಂದಿಗೆ ಅದರ 
ಸಂಬಂಧವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇರಬೇಕು, ದೇಶಭಕ್ತಿಪರ ಕವಿತೆ, ಯುದ್ಧಕವಿತೆ 
ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗದ ಇಲ್ಲವೆ ಕ್ಷಣದ ಕವಿತೆ ಹಿರಿದಾಗಿ ಬರೆಯುವದು ಅಷ್ಟು 

ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗತಿಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವಾಗಿದ್ದು, ಸಮರ್ಥ 
ಉದ್ಗಾ ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿದರೂ, ಇವು ಅನೇಕಸಲ 

ಕಾವ್ಯಸತ್ತದಲ್ಲಿ ತೀರ ಬಡ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಕೃಷ್ಟವಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಜೀವನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 

ಗತಿ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕಾವ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಹಾಗೆ 

1 11117೮ 7೦55055107. 
ರ ಮೂಲದ 87170518517 ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಈ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಾರದ ಭಾವ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. 
ಗ್ರೀಕಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 8085655060 0)/ ಆಂ6 ದರ ಅರ್ಥ ಮೈಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆವಿರ್ಭಾವ 
ಸಂಚಾರವೆಂದಿದೆ ೮77655 ಇದರ ಅರ್ಥ. ಅನುವಾದಕ) 
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ಕೂಡಲೆ ಗತಿ ಚೈತನ್ಯಮಯವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಜೈವಿಕ ಆಸಕ್ತಿ, ಜೀವನದ ಆಕಷ 

ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಟವಿದ್ದು ದರಿಂದಲೇ, ಈ ಹೊರಗಿನ ಆನಂದದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆ 

ಮತ್ತು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವತ್ತತೆಗೆ ಹಿಂಜರಿಯುವದು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ದಾ 

ಇದನ್ನು ಕೆಲಸಲ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸತತ 'ಪ್ರವೃತಿಯು 

ಮೇಲ್ಪಾತಳಿಯ ಹಾಗೂ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಆಚೆಗೆ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವೂ 

ಚಿರಂತನವೂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕವೂ ಆದ ಸಂಗತಿಯತ್ತ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಂಗದ 

ಹಿಂದೆ ನೋಡುವದಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಸಸ: ಉದ್ಗಾ ರಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೇ ಒಂದು 

ನಿಮಿತ್ತ; ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಬರೆ ಬಾ ವಿಕಾರಾವೇಶದ 

ನಾಟಕವೂ ತನ್ನ ಜೈವಿಕ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನೂರು ಇಲ್ಲವೆ 

ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ನಿರ್ಜೀವ ಮುಖವಾಡಗಳ ಆಟವಾಗಿ ಬಾಡಿ 

ಕಲೆಗುಂದಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ನಾಟಕವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 

ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಚಿರಂತನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದುವೆ ಆತ್ಮದ 

ತಿರುಳಿನ ರಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾನುಭವದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ವಚೀತನದ 
ಆನಂದ. ತಾತ್ವಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾವ್ಯವೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಇದೇ ನಎರಾದ 

ವಿಭೇದವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಸೋಲುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಟುವಟಕೆಯು 

ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಚಾರದ ಆಸಕ್ತಿಯು, ಮೇಲ್ಬಾತಳಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು 

ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸಕ್ತಿಯು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ 
ದರ್ಶನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಭಾವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು 

ಮುಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆಸಕ್ತಿ, ವಿಚಾರದ ನಲಿವು, 
ನೋವು ಬಾಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಕಾವ್ಯದ ಆನಂದ ಸೌಂದರ್ಯಗಳ ಉಗಮವಲ್ಲ ಅವು 

ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಿದಾಗಲೆ ಆ ಗಹನ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಆತ್ಮದ 

ಸಮುಜ್ವಲ ಸ್ಥೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಬೂತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. 

""ನೆಮೊಸಿ ನನ್ನು ಕಲಾ ದೇವತೆಗಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಗ್ರೀಕರು ಇದನ್ನೇ 

ಭಾವಿಸಿರಬೇಕು. ಮನೋವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅದೇ ಸಮುಜ್ವಲ ಉಗಮದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ 

ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಾಗಲೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಂಡಾಗಲೇ, ಗ್ರೀಕ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳುವ ರೇಚನೆಗೆ 

ಒಳಪಟ್ಟಾಗಲೆ ಅವು ಕಾವ್ಯಕ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಾಗಲೇ ಜೀವದ 

ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗುವವು. ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಆನಂದ ಸೌಂದರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು 

ಆಳವಾದ ಹಿಗ್ಗಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವವೇ ಹೊರತು, ಮೇಲ್ಬಾತಳಿಯ ಮನಸ್ಸು ಜೀವನ 

ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಉತ್ತ ೀಜನೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪ ಪಭೋಗವನ್ನು 

ಪಡೆಯುವದರಿಂದಲ್ಲ. 

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಕ ವಿಮರ್ಶಕರು ಕಾವ್ಯದ ತಿರುಳು "ರಸ' ವೆಂದು 

ಖ್ಯಾನಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಅರ್ಕವಿಳಿಸಿದ ಅಭಿರುಚಿ, 

ಭಾವನೆಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿರುಳು, ಒಂದು ಸಾರಭೂತವಾದ ರಸಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
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ಸೌಂದರ್ಯಾನುಭವ, ಭಾವನೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಗಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ 
ಆನಂದವೆಂದಿತು, ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರ, ಭಾವನೆಯ, ಮನನಗೋಳಿಸಿ ರೂಪಾಂತರಿಸುವ 
ಆತ್ಮದ ಸ್ಮೃತಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ: ಆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ರಸ 
ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯನುಭೂತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಇಡಿಯ 

ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಿಂತಂಥ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಯಾತರಿಂದ 

ನಿಲುಕಬಹುದೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಯದು. ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಆನಂದದ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಚಿರಂತನ 

ಸೌಂದರ್ಯದ ರಹಸ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಭೆಯೆಂದು ಕರೆಯುವೆವೋ, 

ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ಆಳವಾದ ಆಂತರ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಅದು ಶಬ್ದವನ್ನು, ದರ್ಶನವನ್ನು, ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನ 
ಪಾತಳಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲಿನಿಂದ ಅವತರಿಸಿ ಒಳನುಗ್ಗಿ 

ಬರುವುದರ ಸಂವೇದನೆಯೇ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ತೇಜನೆಯನ್ನು 

ಉದ್ದೀಪನೆಯನ್ನು ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಉಗಮವು, ನಮ್ಮ 

ಜೀವಿತ್ವದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಎಂದಿಗಿಂತ ಚಿನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚು ದೈವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು 

ಪರಿಜ್ಞಾನವಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ವವೆಂದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದುವೆ ಶಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚು 
ಹಿತವೂ ಸುಖವೂ ಆದ ಸೆಲೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾ ಆತ್ಮ 

ಸತ್ವದ ಆನಂದವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿಯೋ ಸವಿಯಬಲ್ಲ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಸಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನೇರ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅದರ ಆ ಆನಂದದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು 
ಪಡೆದವು. ಈ ಸ್ಪರ್ಶವು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯಗೊಂಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ರಹಸ್ಯವು. 

ಇದು ಅನಂತರದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಟುವಟಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ 

ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಬಾಹ್ಯ ಉಪರಿಕರಗಳಿಂದ ಸೀಮಿತವಾದ 

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೊರೆಯದಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವೈಕಲ್ಪಿಕ ಅಪವಾದಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಗೆ, 

ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ನವಿರಾದ ಜಾಡಿನ ಬುದ್ಧಿ ಗುಣ-ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲಿಗೆ 

ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸಾನುಕೂಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ನಷ್ಟವಾದಂತಿದೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾನವೀಯ 

ಪೂರ್ಣತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನದಷ್ಟೇ, ಅಪರಿಹಾರ್ಯವೆನಿಸಿ, ಜೈವಿಕ 

ಸ್ವಾಸ್ಥವ್ಯದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ 

ಆನಂದವು, ಈ ಆಹ್ಲಾದವು, ಈ ರಸಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು, ಕಾವ್ಯಸೌಂದರ್ಯದ ಪೂ 

ಆತ್ಮವು, ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳಂತೆಯೇ. ಕಾವ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯ ಜೀವನದ ಕಾವ್ಯಮಯ 

ಉಸಿರಿನಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತಳಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಗಹನತೆಯ ಮುಖದ ಆವಿರ್ಭಾವದ 

ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ನಿಯಮವನ್ನೆ ಇದು ಅನುಸರಿಸಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆವಿರ್ಭಾವ ಒದಗಿಬರುವದು. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಒಳಮುಖವಾಗಿ, 
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ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವಿಷ್ಯರಣದ ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅತೀಂದ್ರಿಯ 

ಶಕ್ತಿಗಳತ್ತ ಹೋಗುವಾಗ, ಆನಂದದ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆತ್ಮವು ತನ್ನನ್ನೇ ಭೌತಿಕ 

ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೊರಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು 

ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಂತಸ್ಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯದ 

ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಾತ್ಮದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. 
ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಮಯ ಹಿಗ್ಗಿನ ನಿರ್ಭರತೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾವಾವೇಶವನ್ನು 

ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪ-ಪ್ರಕಾರವನ್ನೂ 

ವೈಚಾರಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಂತನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಒಳಪಡಿಸಿ ವಿಚಾರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು 

ಆನಂದಾತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಲ್ಲವಿಸಿ ಆತ್ಮ ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹೊಸ 

ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ 

ಆದ ಅಂತಃಪ್ರವೃತಿಯ ಆನಂದದ ತಿರುಳು ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಈ ಎರಕಗಳಲ್ಲಿ 

ಮೂಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಚಿರಂತನ ಆನಂದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತನಗೆ 

ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಅಂತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು; ಆತ್ಮ 

ಶೋಧಕ ಆತ್ಮ ದ್ರಷ್ಟಾರ, ಮನಸ್ಸು, ಬೌದ್ಧಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ಇತರ ಪಾತಳಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಶಕ್ಯವಾಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತ ಬಳಕು ಹಾಗೂ ಕಾಣ್ಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ 

ತೊಡಗಿದಾಗ ಮತ್ತು ಈಗ ಅಂಥ ಒಂದುಅವಿರ್ಭಾವದ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಹ್ನೆ 

ಕಾಣುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾವು ಚಿರಂತನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಟ 

ಮೂಲಗಳ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ ಕಾಣ್ಮೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ 

ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆನಂದದ ನಿರ್ಭರಕ್ಕಾದ ಹತ್ತಿ ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಳಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮದ, ಸತ್ವ 

ಚೇತನದ ಪ್ರಥಮ ಸಹಜ ಶಕ್ತಿ. ತನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಸೃಜನದಲ್ಲಿ ನವನಿರ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಚೇತನದ ಜೀವಾಳವೇ 

ರಸಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಒಂದು ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿಯ ಸಮುಜ್ವಲ ದಿವ್ಯಾನಂದದ* ಜೀವನವಾಗಿದೆ. 
ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಅಂತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ 

ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಆನಂದಗಳು, ಸಮಗ್ರ ಬದುಕನ್ನೆ ದೀಪ್ತಿಮಂತಗೊಳಿಸುವ 

ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದದ ಕಾವ್ಯ ಸಮಗ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೆ ಸೌಂದರ್ಯಮಯ 

ಆಶ್ಚರ್ಯಮಯಗೊಳಿಸುವ ಕಾವ್ಯ ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು. 

ಅದುವೆ ನಮಗೆ ಇಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೇಳಿಬರಲು 
ಆರಂಭವಾದ ಕಾವ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಆಶ್ವಾಸನವಿದೆ. ಈ 
ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಉದಾತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ 
ತಂದ ಕಾರರು ಹಕಾರ ಸಕ ಹಮ ವತ್ಸ 0.0 ಗ್ಗ 0664 60 
*(ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಡಿಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಇವೆರಡೂ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ 
ಕನ್ನಡಿಸುವವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೊಡಕು. ಆನಂದದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಅರ್ಥಛಾಯೆ ಅದರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎ' ದಿಂದ ಸೂಚಿತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಭೇದವಿಲ್ಲ ಅನುವಾದಕ) 
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ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯವು ಬೀರಿದ ಆ ಮಹತ್ತರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲ 
ಮತ್ತು ಉಜ್ಜ್ವಲ ದರ್ಶನದಿಂದ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವು ಮರಳಿ 
ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವು ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳ 

ಬಾಳಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ವಿಶ್ವದ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆವಿಷ್ಯರಣ 

ಅರ್ಥಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರ ದರ್ಶನ ಆನಂದ, ಉನ್ನತಿ, ಉದ್ದೇಶದ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, 

ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಜನತೆಯ ಜೀವನದ ನಿರ್ಮಾಪಕವಾಯಿತು. ಆನಂದವು 

ಸತ್ವಚೀತನದ ಆಹ್ಲಾದವೇ ತಾನಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಜೈವಿಕತೆಯ ಅವಿಷ್ಕರಣವನ್ನು, 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತ ಪ್ರಾಚೀನ, ಕಾವ್ಯವು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅದರ 

ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆವಿಷ್ಯರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ 

ಸೌಂದರ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಹಾಗು ಶಕ್ತಿಯ ಸೂಚನೆಗಳ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಆ 

ನಂತರ ಈ ಮಹಾಕಲೆಯ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ-ಚೆಂದದ 

ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಬಹುಮಟ್ಟಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು 

ಆಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ, ಏನೆಂದರೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತವನ್ನು ವೇದಗಳೂ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ 
ನಿರ್ಮಿಸಿದವು. ಆ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದ್ರಷ್ಟುರರ ದರ್ಶನಗಳು ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನೇ 

ನಿರ್ಮಿಸಿದವು. ದೇವಶೀರ್ಷದ, ಜೀವನದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದದ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮರತ್ವದ 

ಆವಿಷ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮದ ರಹಸ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ ಮಾನವನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೂ 

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ವ್ಯಕ್ತನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಹಾಗೂ ಮಾನವನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 

ಮರಳಿ ಬರುವದರ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾದ ಆ ಮಹೋನ್ನತ ಕಾವ್ಯವು, 

ಮಾನವ ವಂಶದ ಜೀವನ, ಮನಸ್ಸು ಕೇವಲ ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ 

ಅನವರತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಜೀವ ಸೆಲೆಯಾಯಿತು. ಗಂಗೋತ್ರಿಯಾಯಿತು. 

ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯೇ ಅದರ ಒಡೆದದ್ದು ಕಾಣುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯೂ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ 

ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನಾಂಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ 

ರಾಮಾಯಣಗಳು ಉದಾತ್ತ ಸೌಂದರ್ಯದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರ, ಸಡಗರದ ಇಲ್ಲವೆ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ಚರಿತ್ರಗಳ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಾಳಿನ 
ಪ್ರಕಾರಗಳ ಆನಂದವನ್ನು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ನೈತಿಕ ಹಾಗು ರಸಾತ್ಮಕ ಆದರ್ಶಗಳ 

ಅರ್ಥವತ್ತತೆಯನ್ನು, ಮಾನವೀ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನೂ, ಅದರ 

ದೇವಶೀರ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಂಡತೆಗಳನ್ನೂ, ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿ ಹಿರಿದಾದ ಹಾಗೂ 

ಸರ್ವವಿದಿತವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಳಿಸಿ ರೂಪಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರ 

ನಿರ್ವಹಣೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ತರಬೇತಿಯ ಒತ್ತಾಯ ಇವುಗಳಿಂದ 

ಎರಡನೆಯದೇ ಆಗಿದೆ. ಅನಂತರವೂ ವೈಷ್ಣವರ, ಶೈವರ, ಶಾಕ್ತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾವ್ಯವು 

ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿ ಒಯ್ದಂತೆ ಇದುವೇ 

ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯವು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದು; ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯವೇ 

ಮಾಡಬಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ದರ್ಶನದಿಂದ ವಾಕ್ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, 
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ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ವೇದಾಂತ 

ತತ್ವಜ್ಞಾನವೋ, ಇನ್ನಿತರ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತನಗಳೋ ನಮ್ಮ ಎಚಾರಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ಹಾಗೂ 

ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವದನ್ನೆ ಕಾವ್ಯವು ತನ್ನ ಸೃಜನಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಲದಿಂದ, 

ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅಹ್ವಾನೆದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರ 
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾವ್ಯವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಜ "ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಎಲ್ಲ 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜೀವನವನ್ನು ಅವನ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅದರ 

ಮನೋವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ "ಆತ್ಮದ ಮಾದರಿಯನ್ನೋ ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ 

ಹೋಮರನ ಕಾವ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ, ಎಥೆನ್ನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು 

ಕಲೆಯ ತೀರ ನಿಕಟ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧವೂ ಆದೇ ಬಗೆಯ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ 

ಕಡಿದಾದ ಎತ್ತರದ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪುಟದು ಬಂದಿದ್ದು 

ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಆ ಹೆಲನಿಕ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಜೀವನದ ೮ ಣದ್ದರಣದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು 

ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಸುಶ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಉದಾತತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನವನ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು 

ದೈವಿಕತೆಗಳ ರಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸ ಸಸ್ತರೂಪವನ್ನು ತೆರೆದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವು. ಆ 

ನಂತರದ ಕಲೆ ಹ ಕಾವ್ಯವು ಎಥೆನ್ಸಿಗೆ ಜ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಪನೆ, ಅದರ ವಿಚಾರಧಾರೆ, 

ಅದರ ರಸಭಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಭವದ ಸಡಗರ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯದ 

ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥೆಸಿ ಕಾಣಿಸಿದವು. 

ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನ ಮತ್ತು ಚೀನದ ಕಲೆ ಕಾವ್ಯಗಳ ಇತರ 

ದಾಖಲೆಗಳಂತೆಯೇ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗಹನ ಆಳಗಳಿಂದೆದ್ದ, ಗಂಭೀರ ಅಂತಃಪ್ರವೃತ್ತಿ 

ಜನಿತ ನಿರ್ಮಿತಿಯೂ, ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಆತ್ಮದಿಂದ ಹೊಮ್ಮಿದ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ 

ಆನಂದದೊಳಗಿಂದ ಒದಗಿದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಈ ಪರಿಣಾಮದ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಭಾವದ 
ಇಲ್ಲವೆ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಕಾವ್ಯವು ಜೀವನದ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಭುವೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರಕವೋ 

ಆಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ರಸಮಯ ಆನಂದದ ಸೇವಕವಾಗಿದೆ. ಅದು ಹಿರಿದಾಗಿ ಮಹತ್ 

ಕೃತಿಯಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಕಾರತ್ವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ 

ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರೀಯವಾಗಿ ಅದೇ ವಿಶಾಲ ಹಾಗು 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಗುಣಧರ್ಮದ ಅದೇ ಉನ್ನತ ವಾದ 
ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಕತೆಯ 
ಸೊಗಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಳಿನ ಮೇಲ್ಭೆ ಲಯ ಇಲ್ಲವೆ ಹೊರಗಿನ “ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಗಳ ಮೇಲೆ 
ವಿಪರೀತ ವಾಲಿದಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಚೇತನದ ದರ್ಶನದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ 
ಆನಂದದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನೊಳಗಿಂದಲೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಪರೀತ 
ದಾದು ರ ಸಾ್ಟಎ ಸಾವಾಸ ರ ಸತತ ಜಾ ಂಐಂ2 
(ಇಲ್ಲಿ "ಆವ್ಹಾನ' ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಮೂಲದ, ಆ- ವ್ವೇ' 
"ಕರೆ' ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಎಂಬ ಭಾವಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. - 
ಅನುವಾದಕ) 
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ಸೋತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯು ಹಿರಿದಾದ, ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು 

ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತದೆ; ಅದು ಚಾಸರನಲ್ಲಿ ಮೋಹಕತೆಯಿಂದಲೂ ಕಾವ್ಯಮಯ ಸ್ವಾರಸ್ಕದಿಂದಲೂ 
ಬದುಕನ್ನೂ ಬಾಳನ್ನೂ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ. ಶೆಕ್ಸಪಿಯರ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಜೀವಾತಕ ವಿಚಾರವನ್ನೂ 
ಪಾತ್ರ ಚರಿತ್ರವನ್ನೂ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ವಿಕಾರವೇಶ- ಭಾವಾವೇಶಗಳನ್ನೂ 

ಅದ್ಭುತವೆನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ; ಮಿಲ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದ ಉದಾತ್ತತೆ 

ಹಾಗೂ ಸಡಗರದ ಬೆಡಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದೆ, ಆಡಿದೆ ; ಪೋಪ ಮತ್ತು ಡ್ರೈಡನ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಚ್ಚಿನ 

ಅಥವಾ ಮೊನಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬೌದ್ಧಿ ಕರಿಸಿದೆ. ಎಕ್ಟೊ ೇರಿಯನ್ ಕಾಲದ 

ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ತಂತಿಗನ್ನು ನವಿರಾಗಿ ಚೆಲುವಾಗಿ ಮಿಡಿದಿದೆ: ಅಥವಾ 

ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರದ ಸ್ವರವನ್ನೋ ಹೆಚ್ಚು ಭಾವಾವೇಶದ 

ಹಾಗೂ ಅಭೀಪ್ಟೆಯ ದನಿಯನ್ನೊ ೇ ತೋರಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇಂಚರಗಳು 

ಕೆಲವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನೊಳಗೆ ಕನಸು ಕಂಡಿದೆ; ಅಥವಾ ವರ್ಡಸ್ವರ್ಥ್ 

ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಸರಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ವೈಭವ, ವೀರ್ಯವತ್ತತೆ, 
ದೀಪಿ-ಪ್ರಭೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಾಕರಿಸಲೇ ಆಗದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ 

ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ; ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದೋ, ಕರಠಿಣವೆನಿಸುವದು, ಏನೆಂದರೆ ಈ 

ಜನಾಂಗದ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಯ, ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 

ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಏನೋ ಒಂದು ಅನೇಕಸಲ 

ಲೋಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನಗೆನಿಸುವದೇನೆಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, 

ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಈಚಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಯೂರೋಪಿಯನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಯೂನಿಜವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಗಹನವಾದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೋಗುವದೂ, ಒಳ ಆಳದಿಂದ 

ಚೇತನದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಆನಂದ ಹಾಗೂ 

ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೃತಿನಿರ್ಮಿತಿ ಮಾಡುವದು ಇದುವೆ ಈಗೆ ಲೋಪವಾಗಿದ್ದ ಅಂಶವನ್ನು 

ಘಟಕವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುವದು. ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತರುಣವಾಗಿ, 

ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿ, ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವದು. ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮಹತ್ತರವಾದ 

ಆನಂದದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದರ ಶಬ್ದವು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಗಹನ 

ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವದು. 

ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ಜೀವನದ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲ್ಟೈಯ ಸೊಗಸಿನಿಂದ 

ತುಸು ದಣಿದು ಬೇಸತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮಸುಮಸುಕಾಗಿಯೇ ತನಗೆ ಏನು 

ತೃಪಿನೀಡಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ, ಆತ್ಮದ ಆನಂದದ, ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಇನ್ನು 

ಆಳವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದೆ. ಆಕರ-ಪ್ರಕಾರದ 

ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಪದಗಳ ಅಂದ ಚೆಂದದ ಹಾಗು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ 

ಮೇಲ್ಪ್ಬಾತಳಿಯ ತಂತಿಗಳನ್ನೇ ಮೀಟುವ ಕೇವಲ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯವು ಈ ಮನಸ್ಸಿನ 

ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಲಾರದು. ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ಇಂದು ಲೋಕಗಳ ವಿಶಾಲತೆಯ 

ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದರ್ಶನದ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ, ಬಾಳಿನ ಅದ್ಭುತಕ್ಕೆ ಮಾನವನ ಸತ್ವಚೇತನಕ್ಕೆ 
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ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಸಿರುವ ಚೇತನದ ಗೂಢಕ್ಕೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ, 

ನಾಳಿನ ಕಾವ್ಯವು ಆ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು 

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆನಂದದ ವ್ಯಾಪಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತನ್ನ 

ಅಂತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಕಾಣ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಳಗಿಂದ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಆನಂದ ಮತ್ತು 

ಸೌಂದರ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳದ ಸೆಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವದು ಮತ್ತು ಆದರಿಂದ 

ಮಾನವವಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ತರ ಜೀವನವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ 

ಆಗುವದು. ಗತಕಾಲದ ಗಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಜಾಲಿಕ ಮಹಲುಗಳ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ 

ಪರಿಸರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗಡಿತಡೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಿದು 

ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕವಿಯು ಪೂರ್ತಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಯೇ 

ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆಚೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ 

ಭಾಗಧೇಯವಾಗಿ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಬೇಡಲೇ ಬೇಕು. ಆ ಹಳೆಯವು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಲು 

ಯತ್ನಿಸಿದ ನವಿರಾದ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಬಗೆಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು 

ಈ ಆಧುನಿಕ ಕವಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಈರ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವು ಹಾಗೆ 

ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾರದ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯದ ರೂಪಣದ 

ಸೌಂದರ್ಯ್ಕ- ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಾರದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ 

ಇಲ್ಲವೆ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಇವನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ವಿಶಾಲತರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆದ್ದಿಸಿದ್ದು ಸಾಂದ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ 

ದರ್ಶನವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನೊಳಗಿಂದಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದವನ್ನು 

ಹೊರಗೆಡಹುತ್ತದೆ. ಆ ವಸ್ತುವು ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು 

ಹೊರತರುತ್ತದೆ. ದರ್ಶನದ ಆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದವೆಂಬ ಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಕವಿಯನ್ನು 

ಕುರಿತು ಕೀಟ್ಸ್ ಕವಿಯ ಆ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವು ಣಥಾರ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರತು ಯಾವದೇ 

ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಐದ್ರಿಮಿಕ ಸೊಗಸಿನ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ಕಲ್ಪಕತೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಲ್ಲ 

ಪದ ಪ್ರಯೋಗವೆಂದರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು 

ರಸಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜ್ಞಿನದ ನಿಯಮವಾಗಿ ನಾವು ಅರಿಯಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ. ಕಾವ್ಯವನ್ನು 

ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬಯಸುವದೂ 

ಯೋಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಅದೂ ಇದೊಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ - ಆತ್ಮ ಚೇತನದ ಆನಂದದ 

ಸೃಜನಶೀಲ ಜೀವಸೆಲೆಗಳತ್ತ ಮರಳಿಹೋಗುವದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದರಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು 

ನೋಡಿ ಉಚ್ಚಲಿತವಾದ ತಾದಾತ್ಕದಿಂದ ಪುಟದೇಳುವ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪುನ: 

ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುವೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕವಿದರ್ಶನದ ಅಂತರ್ತಮವಾದ ಉಗಮವು. 
ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಆನಂದವೂ ಗುಪ್ತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೇತನದಿಂದ 

ನೀಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಚೇತನವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಾಯಾದ ರೂಪದ ಆತ್ಮಶಿಲ್ಪಿ. ಸಹಸ್ರ 
ವರ್ಣರಂಜಿತ, ಬಹು ಶಿಖರ ಮಂಡಿತ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ತರಂಗ ತುಂಬಿದ ಈ ಬಾಳಿನ 

ಪಥದ ಸೌಂದರ್ಯ ಆನಂದಗಳು ಅದರ ಅಂತರ್ತಮ ಸ್ವಯಂ ಸಷ್ಟುರಾದ ಆತ್ಮದ 
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ಮಹಿಮೆ, ಮಾಧುರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಮೋಹಕ ಅರ್ತತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ನೂರಪಟ್ಟು 

ಗಹನವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ದ್ರ ಆತ್ಮವೇ ಜೀವನದಿಂದ ಅದರ 

ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ನಾಟಕವನ್ನೂ ಭಾವಗೀತವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 

ಚೇತನದ ಸೌಂದರ್ಯ ಆನಂದಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆತ್ಮವೇ ದ್ರಷ್ಟುರ, 

ಆಲೋಚಕ ತನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಯ ವಿವೇಚನೆ, ಮಾನವನ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವಬ್ರಹ್ಮಾಡದಲ್ಲಿಯೂ ತಾನು 

ಏನಿರುವೆನೋ ಅದಲ್ಲೆವನ್ನೂ ಚಿಂತಿಸುವ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಿಚಾರ ಚಿಂತನೆಯ ಒತ್ತಿದ 

ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸತತವಾಗಿ ಪುನರವಲೋಕಿಸಿ ಪುನ: ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ 

ಆತ್ಮವೂ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಆನಂದಗಳೂ ಇನ್ನು ಬರೆಯಾಲಿರುವ ಮಹತ್ತರವಾದ 

ಕಾವ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗುವದು ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಆತ್ಮವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆಚೆಗೆ 

ನೋಡಿದರೆ, ನೋಡಿದಷ್ಟೂ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಬಾವಿಸಿದಷ್ಟೂ ಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಚಿರಂತನವನ್ನು 

ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಧ್ವನಿಸಿದರೆ, ಅದರ ದೇವಶೀರ್ಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು 

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆನಂದದ ಆ ಆನಂತ ರಸೋತ್ಕರ್ಷದ ಕೆಲವೊಂದು 

ಹತ್ತಿರದ ಅಂತರಿಕ ಸ್ವರ್ಶಕ್ಕೆ ನಿಲುಕಿದರೆ, ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿರುವ ಕಾವ್ಯ 
ವಸ್ತುವಾಗಬಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪರಮ 

ಕೇವಲ ನಿರಪೇಕ್ಬ ಆನಂದದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ, ಮಾನವನಲ್ಲಿಯೂ 

ವಿಶ್ವಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ, ಉಚ್ಚರಿತ ಕವಿವಾಣಿಯೇ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಬೇರಾಗುವ 

ಆಗ್ರಹಕ ಸೃಜನಶೀಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿದಾಗುತ್ತದೆ. 



ಪ್ರಕರಣ ಐದು 

ಸತ್ವ ಚೇತನದ ಸಾಮರ್ಥ 

ನಾವು ಇಂದು ಶೋಧಿಸುತ್ತಿರುವದು ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರಗಹನ 

ಒಲವುಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವದೂ, ಸತ್ವ 

ಚೇತನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವೂ ಅದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದುದೂ 

ಆದ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವು. ಅದು ಮಾನವನ ವಂಶದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳ ಅತಿ 

ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ಸ್ವಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಈ ಕಾವ್ಯವು ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ 

ಧ್ವನಿಯಾಗುವದು. ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳನ್ನೂ 

ಹೊಸದೊಂದು ಅರ್ಥವತ್ತತೆಗೆ ಅನುಭವದ ಹಿರಿದಾದ ಸಂತೃಪ್ತ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತದೆ. 

ಆಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚಿರಂತನ ಪ್ರಕಾಶನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಕುರುಹುಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿ, 
ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಪರಿಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುವದು, ಹಾಡಲಾಗುವದು. ಅದು ನೇರ ಮಾನವನ 

ಆತ್ಮ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರದ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದ ಆತ್ಮದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆಗುವದು ಅದು 

ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅನಂತ ಸತ್ಯದ, ಎಶ್ವಾತ್ಮಕ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ 

ಮಹತ್ತರವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮೀಕೃತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು 
ಅರ್ಥೊೋಪಪತ್ತಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗುವದು. ಪ್ರಕಟೀಕರಣವಾಗುವದು. ಇದೀಗ 

ಮಾನವ ವಂಶದ ಮನಸ್ಸು ಎತ್ತ ಇಡುವದರ ಬಗೆಗೆ ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಯನ್ನು 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಟವಾಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಎರಡು ಶತಮಾನ ತಾನು ತೊಡಗಿ ವ್ಯಗ್ರವಾಗಿದ್ದ 

ಎಮುಕ್ತ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬೃಹತ್ತಾದ ಆತ್ಮ ಚೇತನದ 
ಸಾಕ್ಟಾತ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾತಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಪರೀಣದಿಂದ, 
ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶನದ ಸಂಗತಿಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಚೇತನದ ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಗುತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು 
ಒದಗಿಬರುವದು. ಮಾನವ ಕೋಟಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಗತಿಯು ಅದರ ಅನುಭವದ 
ಸತತವಾದ ಸಕೃತ್ ರೂಪಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬರುವ ಸತತ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ 

ಒದಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗತಿ 
ಕ್ರಮದ `ಓಲವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಒಳಮೊಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಂತರ್ತಮಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ 
ಹೊರತು ಈ ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಲ್ಲುವದಿಲ್ಲ. ಆಗಲೂ ದಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಾಯ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 
ಈ ಅಂತರ್ತಮವೆಂದರೆ ಅನಂತವು ಈ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಆವ ಸಕ8ದಂತ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಯು 
ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುನ್ನಡೆಯ ಒಂದು ದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ಈ 
ವುನ್ನಡೆಯು ಆತ್ಮದ ಅನುಭವದ ಆಳತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಎಡಬಿಡದೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ತನ್ನ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬತ ಶರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೀಗ ಬೌದ್ದಿಕ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ 
ಚಟುಪಟಿಕೆಯ ಮಿಗಿಲಾದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಬಿತಂ ಶ್ತರವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ದ್ಯ ಅಧಿರೋಹಣದಲ್ಲಿಯ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬಗೆಗೆ - ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಈಗಲೇ ದೃಢವಾಗಿ 
ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಿಹೋಗಿ, ಮನೋಧಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
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ಇನ್ನೊಂದು ಹಿನ್ನಡೆಯ ಸುತ್ತು ಹಾಕಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವರೋ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. 
ಅದುವೆ ಮಾನವನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಬರಲಿರುವ ಯುಗದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು 
ನಿರ್ದರಿಸುವದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನ ಎಲ್ಲ ರಸಾತೃಕ ಆತಾ ಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ 
ಪದ್ಧತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇತ್ತ [ರ್ಥಗೊಳಿಸುವುದು. 

ಮಾನವನು ಬುದ್ದಿಶಕ್ತಿಗೂ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಚೇತನ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವ ಮಶದ ವಿಕಾಸಗೊಂಡ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲೇ 
ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ” ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. 
ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹಳೆಯಕಾಲದ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮೌಜರುದ 'ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಬೇರೆ. ಆ 
ಜಾವಾ” ಬಾಳಿನ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಕೆಳವಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ಗಿತ್ತು. ಅದರ 
ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಚಾರದ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಉನ್ಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾಶವು ಕಡಿದೊಗೆದಿದೆ. ಅದು 
ಸಿಕ್ಕು ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ದೀಪ್ತವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು; ದೇವಜ್ಞಾನವು; 
ವಎಶ್ವಜ್ಞಾನವು ಅಹುದು. ಇದು ಆ ಮಹತ್ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ 
ಆಸ್ತಿತ್ವದ ಇಡಿಯ ಕಾಣ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಗೊಳಿಸುವದು. ಮುಂದಿನ 
ವಿಕಾಸವು ಅದೊಂದೇ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನೇ ಮೀರಿ ಅದು ತನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವೂ ಸ್ವತ: ಸಿದ್ಧವೂ 
ಆದ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ಬೌದ್ಧಿ ಕತೆಯ 
ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಗಿರಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸದ್ದು ಮೊಳಗಿಸುವುದು. ಈ 
ಸುತ್ತುಗಿರಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಯ್ಯುವಂತಹದಲ್ಲ; ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಳ ಪಾತಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಸಿಯುವುದು. 
ಅದರಿಂದ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಹೊಸದೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಬೌದ್ಧೀಕೃತ ಬರ್ಬರತೆಗೆ 

ರಭಸದಿಂದ ನುಗ್ಗಿ ಇಳಿಯುವದು. ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒದಗಿದ್ದೇ 

ಉಚ್ಚಾಸವಿದು. ಆಗ ಅದು ಒದಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೊರತೋರಿಕೆಗೆ ಹೊರಗಿನ 

ಘಟನೆಗಳಿಂದ, ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳಿಂದ; ಆದರೆ ಅದು ಮೂಲತ: ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು 
ತನ್ನೊಳಗಿನ ತೊಡಕಿನಿಂದಲೇ ಪಾರಾಗಲು ದಾರಿ ಕಾಣಲಾರದ ಮಾನವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ 

ಅಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ. ಆ ಜೈವಿಕ ಸೂತ್ರ - ಸಮಸ್ಯೆಯೊಳಗಿಂದ ಅದರ ಹೆಣಗಾಟಗಳೂ 

ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಡುಕಾಟಗಳೂ, ಚೇತನದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ತು ಜೀವನ 
ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಾರಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವವನ್ನು ಪರಿಜ್ಞಾನದಿಂದ 
ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮನ್ನೂ ಜೀವನವನ್ನೂ ವ್ಯಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. 

ವರ್ತಮಾನ ಮಾನವೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪಾತ ಸರ್ವನಾಶದ 
ಅನಾಹುತದ ಶಕ್ಕತೆಯು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು 
ತನ್ನ ಮಣಿಬಲ್ಲತನದ ತ್ರಾಣದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ತುಡುಕಾಡಿ ಜಗ್ಗಾಡಿದೆ. ಅದರ 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಲಂಗು ಲಗಾಮು ಇಲ್ಲದ ಜೈವಿಕ, ಭಾವನಿಕ, ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವ 

ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಗಿಷ್ಠ ಅಸ್ತವ್ಯಸ ನತೆಯತ್ತ ತುಡುಕುವದಕ್ಕಾಗಿ 

ಹಿಂಡೇಟು ಹಾಕಿದೆ; ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ ಭಾಯಿ! ಏನೋ ದ್ಯ ತು 

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಚಂಚಲತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಅವು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮೂಸೆಗಳನ್ನೆ 
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ಒಡೆದು ಹಾಕುವ ಭೀತಿಯುಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವ ವಂಶದ ಇದುರಿನ 

ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗಿಂತ ಹಿರಿದಾದ ಮೂಸೆಯನ್ನು 

ಭವಾಗವಹು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅಥವಾ ಅದರ "ಬದಲಾಗಿ, ಮುಗ್ಗರಿಕೆ ಕುಸಿತ, ಹ್ರಾಸಾವನತಿ 

ನಡುವೆ ಒದಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸುತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಚಕ್ರ ನೇಮಿಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕೇ? 

ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ವಂಶದ ಅರೆ ಇರುವದು. ಮಾನವಕೋಟಿಯ 

ಮಹತ್ತರವಾದ ಸತ್ವಚೇತನದ ಇನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಗೋಚರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬುದ್ದಿಶಕ್ತಿಯು 

ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲ ವಿಚಾರ, ಕಲೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪ್ರಾಕಾರಗಳನ್ನು 

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಆರಂಭಗಾರಿಕೆಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು 

ಅಂತ:ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ, ಬೌದ್ಧಿಕತೆಗೂ ವರವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಏರಿಸುವದರಲ್ಲಿ 

ಇದೊಂದೇ ಮಾನವ ವಂಶದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮೀಕೃತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಚ್ಚು ಜೈವಿಕ 

ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸುಪ್ತ ಸತ್ವದ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ತಳಹದಿಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಈ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಆರ್ಥ ಮಾನವಸ ಒಂದು ಹೊಸತಾದ, ಮಿಗಿಲಿದ. ಆಂತರಿಕವಾದ ಜೀವನ. 

ಅದು ಆತನ ನಿಜವೂ ಅಂತರ್ತಮವೂ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವೂ, ಅತಿ ವಿಶಾಲವೂ ಆದ 

ಸತ್ವಚೇತನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚೇತನದ ಪ್ರಗತಿಪರ 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಣವೆಂದು, ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು 

ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು. ಪ್ರಾ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿಯೆ ಅದರ ಜೈವಿಕ ಭಾವವು, ಅದರ ಸುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ 

ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಿರಿದಾಗಿ ವಿಕಾಸಹೊಂದಿ, ದಕ; ಅಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು ದಿವ್ಯ 

ಭತ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಟಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುವದು. ತನ್ನ ಜೀವತ್ವದ ಮ 

ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬಾಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ 
ನಡೆಯುವದು. ಅವನ ನಿಜವಾದ ಸತ್ವ ಮತ್ತು ಚೇತನದ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ 

ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ವಂಶದ ಏಕೋಭಾವವದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯನ್ನೂ ನಿಸರ್ಗದ ಚೇತನ ಹಾಗೂ 

ಎಶ್ವದ ಚೇತನದೊಂದಿಗೆ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಐಕ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೇ 

ಬೇಕು. 

ಈ ಕಾಣ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಭೀಷ್ಟೆಯ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಸತಾದ ಇನ್ನೂ 

ಆಳವಾದ ಅಂತ: ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕಾವ್ಯದ ದನಿಯು ಒಂದು ಸಮರ್ಥವೂ ಬಲಿಷ್ಠವೂ 

ಆದ ಸಹಾಯವಾಗಬಲ್ಲದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೂರ್ತತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಿಂದ 

ಎಚಾರವು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಶಬ್ದದಿಂದಾಗಿ ಕಲ್ಪಕತೆಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿಸಬಹುದು 

ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ, ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ 

ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾವ್ಯವು ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲದು, 

ಹಳಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ, ಹೊಸ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬಲ್ಲದು. 
ಆದರೆ, ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿಸುವದರಿಂದ 

ಅಲ್ಲ; ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಗಿಲಾದ ಎತ್ತರಿಕೆಯಿಂದ, ಒಳಗೊಂದು ಮಿಗಿಲಾದ 
ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ, ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಮಿಗಿಲಾದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲತೆಯಿಂದ, 
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ಅಂತರ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ, ಜೀವನದ, ಆತ್ಮ ದ 

ಅನುಭವದ ಅಗಣಿತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ದರ್ಶನದಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಅದು 
ನಮಗೆ ಚಿರಂತನದ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ದೈವಿಕತೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರಳಿಕೊಡಬಲ್ಲ ದು. 

ಈ ಚಿರಂತನತೆ ದೈವಿಕತೆಗಳ ಭಾವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ 
ಏಪರೀತ ಸಂಕುಚಿತವೂ ಕುತೂಹಲಿಯೂ ಆಗಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡ ಬುದ್ದಿಶಕ್ತಿಯು ಕೆಲಕಾಲದ 
ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸೆಳೆದೊಯ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧರ್ಮದ ರೂಢಿಗತ ದುರ್ಬಲ 
ದನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂತ: ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ 

ಅನುಭವ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಚಿರಂತನ ಆಸ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಛಂದಸ್ಸಾಗಿ 

ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರವಾಗಿ ಅದು ಎಜೃಂಭಿಸುವದು. ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತ ಛಂದೋಬದ್ಧ 

ಲಯಕಾರಿಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕವಿಯ ವಾಣಿಯು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರದ ಹಾಗೂ ಜೀವ 

ಮಾತ್ರದ ಸತ್ವ ಚೇತನವೂ, ವಿಶ್ವದ ಜೀವನವೂ, ಮಾನವನೊಳಗಿನ ದೈನಿಕತೆಯೂ 

ಆಗಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಕಟೀಕರಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಆತ್ಮವು ತನ್ನೊಳಗಿನ 

ದೈವಿಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನೂ ಶೊಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ 

ಆನಂದವನ್ನೂ ಅವನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವನು. ಆ ದೈವಿಕತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ತನ್ನ 

ಸ್ವಂತ ಜೀವನದ, ಪ್ರಯತ್ನದ ಎಲ್ಲ ಎಶ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅನುಭವ, ನಿಸರ್ಗ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಐಕ್ಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಆ ಪ್ರಚಂಡ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವನು. 

ಎಟ್ಟನ್, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್, ಎ. ಈ. ಮತ್ತು ಠಾಕೂರರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ತನ್ನ ಹಲವು 

ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸ್ವರವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣ, ನಿಕಟ ಹಾಗೂ 

ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನ, ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು 

ಅನುಭವ ಕಾವ್ಯದ ಸೀಮೆಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪವಾದಾತ್ಮಕ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು 

ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ 

ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಯೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಕೊನೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಜೀವನವೂ 

ಅನುಭವವೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯ ಎರಕದಲ್ಲಿ 

ತರಲಾಗುವ ತನಕವೂ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಈ ಮಾದರಿಯ ಕಾವ್ಯವು ಪರಮೋಚ್ಚ 

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಲೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುವದು. ಸಾಮರಸ್ಯದ 

ಆನಂದದ, ದೀಪ್ತಿವಂತಿಕೆಯ ವಸ್ತು, ಜೈವಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಪ್ರಶ್ನಾಕುಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮತ್ತೂ 

ಹೆಣಗಾಟದಿಂದ ಆತ್ಮದ ಬಗೆಹರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಉಪೇಕಿಸಿ 

ಅಲಕ್ಷಿಸುವದರಿಂದಲ್ಲ; ಆದರೆ ತನ್ನೊಳಗಿನ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಮಹತ್ತರವಾದ 

ನೋಟದ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೆ ಅವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನದ 
ಬಿಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಧಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಶಾಂತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಭುತ್ವ 

ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ- 'ವಿಮೋಚನೆಗಳೂ ಕಂಡು ಬರುವವು. ಮಹತ್ತರವಾದ 
ಕಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತಿನಿರಪೇಕ್ಚವಾದ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಒಂದು 

ಪ್ರಶಾಂತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹೆಣಗಾಟ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು 
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ಉನ್ನತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಶವಿರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ 

ಸಂತ್ರಪ್ತ ಏಕಾಗ್ರತೆ ವ್ಯಗೃತೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಸಮರಸಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ 

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆಯ ವೈಶಾಲ್ಯದ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಶವಿರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಜೀವನದ ನಿಕೃಷ್ಟ 

ಅಜ್ಞಾನ, ಅನಿಶ್ಚಿತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಶಕ್ತಿ ತೇಜ ಮತ್ತು ಆನಂದತ್ತ 

ಎತ್ತುವ ಅಶೀಂದ್ರಿ ಯ ಪರಾಪ್ರ ಜ್ಞ ಯ ಏನಾದಕೊಂದು ಅಂಶವು ಇರಲಿಕ್ಕೇ! ಬೇಕು. ಕಲೆ 

ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಾವವನ್ನು ಇಡುತ ಜಾಗರ ಅವು 

ಮಾನವನ ಆತ್ಮದ ಅತಿ ಹಿರಿದಾದ ರಕ್ಷಕರೂ ಭಚನೆಸಾಡರೂ ಆಗುವವು ಮತ್ತು ಅದರದೇ 

ಅದ ಅತಿ ವಿಶಾಲ ಸತ್ವ ಚೇತನದ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಬಲ್ಲವು. 

ಯೂರೋಪದ ಕಾವ್ಯವು “ಅತ್ಯ ತ ಆತುರ ಕಾತರ ಮತ್ತು ಉಚ್ಛಲಿತವಾದ ದನಿಯಾಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ಅದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಕಣ್ಣ ಕ: ಸಂತ್ರಪ್ತ ಸುಖಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ , ಮತ್ತು ಚರನ ॥ ವಿರಾಮಗಳ 

ಖಚಿತವಾದ ನೆರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಜವನದ] ವಿಕಾರಾವೇಶ ಭಾವೋತ್ಕಟತೆಗಳಿಂದ 

ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತ ಅದರ ಸೊಗಸು ಹಿಗ್ಗು ಮತ್ತು ಚೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹಸಿದ, ಆದರೂ ಅದರ ಅಶಾಂತಿ, 

ದು:ಖ, ದುರಂತ, ಅಪಸ್ವರ, ಕೊರತೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತವಾಗಿ ಅದರ 

ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸಂವಾದಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಇಸುಹ ಬಡ ಮಹಾವಿಮೋಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿ 

ಉಂಟು "ಮಾಡಲು ಶಕ್ಕವಾಗದ ಕಾವ್ಯವು ಪ್ೌರ್ವಾ ತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯ ಕಾವ್ಯವೂ ಸಲೆ 

ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು. ಪ್ರಶಾಂತ ಚೇತನದ ಸ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ದೂರಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿಯತೆ, ಗಡನತರ 
ಚಿನ್ಮಯ ಅರ್ಥವತ್ತತೆಗೆ ಉತ್ಕಟವಾಗಿ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ 

ಅನುಭೂತಿಯ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ನವಿರಾದ ಸಾಮರಸ್ವಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅಥವಾ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿಯಂತೆ ಮಾಯೆ ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಧತೆಗಳ ಸಂಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಮಾನವನ 
ವಿಚಾರ, ಜೀವನ, ಕ್ಕಿಯೆಗಳ ಸಂತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೂ, ಸಾಮರ್ಥವನ್ನು ಹಿರಿಮಯನ್ನೂ 

ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಚಿರಂತನದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಮದ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಲೆ ಕಾವ್ಯಗಳು, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯವು ಇವೆಲ್ಲ ಎಳೆಗಳನ್ನು 

ಹೊಂದಾಣಿಸಿ, ಒಡಂಬಡಿಸಿ, ಪರಮೋಚ್ಚವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವಶುತ್ರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 

ಉಳಿದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿ ಮಾನವೀಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ 

ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ರಸಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೊಡಬಹುದು. 

ಆತ್ಮಾನುಭವದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ತುಂಬಿದ ಆಶಯವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಕೇವಲವೂ ಅನಂತವೂ ಆಗ ಸಂಗತಿಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತತವಾದ ಕಾಣ್ಠಿಗೆ ಈ ಅನುಭವವು ಆ 
ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಏರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಚೇತನದ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 
ಸತ್ವಯುತ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಗ್ರಾಹಿಯಾದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿಲುಕಬಹುದು. 

ಈ ಕಾವ್ಯವು ತನ್ನ ಸಂಗದ ನಿಸರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮದ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಂದು 
ಹೊಸ ಆಳವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಆರಂಭದ ನಿಸರ್ಗ ಕಾವ್ಯವು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದು 
ಕೇವಲ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ವಸು ಗಳ ರೂಪಗಳ ಆನಂದ 
ಹಾಗು ಅವುಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಸೌಂಡರ್ಯ ಆದರೆ ಅವನ ಹಾಗೂ ಆ ವಿಶ್ವಮಾತೆಯ 
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ನಡುವಿನ ಆಂತರಿಕ ಅನುಸಂಧಾನದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಆನಂತರದ ಸ್ವರವು 
ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾಣಮಯ ಆತ್ಮದ ಸೂಕೃ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ 
ತಂದಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೇ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ. ಸತ್ವಚೇತನದ ಉತ್ತೇಜಿತ ಸಂವೇದನ ಕಾವನಿಂಪ 
ಪ್ರತಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ತಂದಿತು. 'ಮತ್ತು ಬದರೊಳಗಿಂದ ಹುದುಗಿದ ಹೆಚ್ಚು ನವಿರಾದ 
ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಟ ವಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ರಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಾವವು 
ತಲೆವತ್ತಿತು. “ಮತ್ತು ವರ್ಡ್ಸವರ್ಥ, ಬೈರನ್, ಕೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಲಿಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 

ಗಹನವಾಗಿ, ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ಸತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಇಲ್ಲವೆ 
ಪ್ರೀತಿಗಳ ಜೀವಂತ ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಡ್ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತ ಆನಂದ 
ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಗಮದ ಪ್ರಯತ್ನವು ತಲೆದೋರಿತು. ಇದಕ್ಕೂ 
ಆಳವಾಗಿ ನೋಡುವ ಆತ್ಮಿ ೀಯತೆಯ ಕಾವ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ತರವಾದ ನಿಸರ್ಗದ ಚತ 
ಮತ್ತು ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು. ನಿಸರ್ಗದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚೇತನ, ಆತ್ಮ 
ಜಾಗೃತ ಜೀವಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಆರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಸರ್ಗದ ಗಹನತಮವಾದ 

ಚಿನ್ನಯ ಸೂಚನ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆ, ಅವರಲ್ಲಿಯ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅದು ತನ್ನ 
ರೂಪ ಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ಚೇತನದೂಂದಿಗೆ 

ಏಕೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆವಿಷ್ಯರಿಸಿ ತೋರಿಸುವ ಅಂತ: 

ಪ್ರವೃತ್ತಿ - ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಅರಿವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವದು. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಎಂದಿಗಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ: ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾನವೀ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಒಂದೇ 
ಚೇತನದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಾಗಿ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಸತ್ಯದ ಪರಿಮಿತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ 

ಹಿಂದೆಂದಿಗೂ ಅರಿಯದಂಥ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿಯ ಇತರ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು 
ಏಕೋ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಆಗ ನಮಗೆ ಮೂಕವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ 

ವಸ್ತುಮಾತ್ರದ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದನಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು - ಇಂದು ನಮಗೆ ನಿರ್ಜೀವ, 
ಜಡವೆಂದು ತೋರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಜೀವನವೂ ಆತ್ಮವೂ, ಪ್ರಾಣಿ ಲೋಕದ ಜೀವನವೂ 

ಆತ್ಮವೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತು ಮೌನದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ತಮ್ಮದೇ ಅರೆ ಅರಿವಿನ ಇರವಿನ 

ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನವಾಗಿ ಮುಗಿದು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳ ಜೀವನವೂ ಆತ್ಮವೂ ಪ್ರಾ 

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿಸಬಹುದು. ಮಾನವನಿಗೂ ಈ ಭೂಮಿಯ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೂ ತೆರೆದು ಅವನ್ನು 

ಅರ್ಥೈಸುವದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಚೇತನದ ಇತರ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ತೆರೆದು ಅವನ್ನು 

ಅರ್ಥೈಸುವದು; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ ಕಾವ್ಯವು 

ಆತ್ಮಾನುಭವದ ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಅದು 

ಹೊರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯ ನಿಸರ್ಗಾತೀತವಾದ ಲೋಕಗಳ ಕೀಲಿಯನ್ನು 

ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವದು. ಆ ಚಿದ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ, ಪ್ರಭಾವಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ, ದೃಶ್ಯಗಳ 

ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ನಡೆದಾಡಲು ಕತ್ತಲೆಯ ಇಲ್ಲವೆ ಬೆಳಕಿನ ತೆರೆಗಳ ಹಿಂದೆ 

ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತುಆ ನಾಳಿನ ಕಾವ್ಯವು ಚೇತನದ ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಲವಾದ 

ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಾಗೂ 
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ಆತ್ಮದ ಚಿರಂತನ ಅವಕಾಶದ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ ಶಕ್ತಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಹಳೆಯ ಕವಿಗಳು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕಾವ್ಯವು ಒಂದು ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ 

ಇಲ್ಲವೆ ಅದ್ಬುತ ರಮ್ಯ ಮೋಹಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಅನುಭಾವದ ಸುಮಾರು ಅಂತರದ 

ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ್ಮೀಯ ದರ್ಶನ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ನಿಕಟವಾದ 

ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ 

ಜೀವಂತ ಅನುಭವದ ಅಂಶವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ವಿಶಾಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕಾವ್ಯವು ಚಿರಂತನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದು 

ನೇರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿ ವ್ಯವಹರಿಸದಿರುವಾಗ, ಕಾಲಗತಿಯ ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 

ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಯತಿಯತ್ತ ಕಣ್ಣು ಹೊರಳಿಸಿದಾಗ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೇ ತನ್ನ 

ಒತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಕವಿಯು, ಹೊಸದೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ, ಹೊಸದೊಂದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದಾದರೂ ಸ 

ನಮಗಾಗಿ ಗತಕಾಲವನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿಸುವದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಗತಕಾಲದ 

ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವ್ಯಾವೃತ - ವ್ಯಗೃತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇ ಬದುಕುವ ಅಗತ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 

ಆ ಅಗತ್ಯವು ವರ್ತಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಳವಡದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಕ್ಕೆ 

ಒಳಪಡಬಹುದಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯುವಂತೆ 

ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವದೆಂದರೆ ತತ್ಕ್ಟಣದ ನಶ್ವರ ಚಂಚಲ 

ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಂತನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನೋಡಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುವದೇ ಆಗಿದೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತನದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶನವನ್ನು ಕಾಣುವದೇ 

ಆಗಿದೆ. ಅವನ ದರ್ಶನವು ವರ್ತಮಾನದ ಎಲ್ಲ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಮಾನವನಿಗೆ, 

ಅವನನ್ನು ಯಾವದು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿತೋ ಯಾವದನ್ನು ಅವನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವನೋ 

ಅದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥೆಸಿಕೊಡುವದು; ಅದು ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ಅದರ ಎಲ್ಲ 

ವೇಷಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆದು ತೋರಿಸುವದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಾಸ್ತವ ಮಾನವೀ 

ಜೀವನದ ಒಗಟಿನಲ್ಲಿ ಭೀಭತ್ಸ ಭಯಾನಕ, ಭ್ರಾಮಕವೆನಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ 

ಇದುರಿಸುವದು. ಯಾವುದು ಹೊರ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳದೆ ಹೆಣ 

ಗಾಡುತ್ತಿರುವದೋ ಅದರ ಸಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಆಳವಾದ ರಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಕಾವ್ಯಮಯ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು 

ಸೌಂದರ್ಯದ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವದು. ಈಗಿನ ಕಾವ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಳೆಯಿದು. ಮತ್ತು ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನವಿರು ಮತ್ತು ಒಳನೋಟದ 

ಅಭಾವ ಅಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇದು ಕಾವ್ಯದ ಮಹಾಪ್ರೇರಣೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಭರವಸೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 

ಮಾನವನಲ್ಲಿಯ ಚೇತನದ ನಿಯತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ನಿಚ್ಚಳವೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವೂ ಆದ 
ದರ್ಶನವು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗುವದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ದೃಷ್ಟಿಯು ತಾನು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಮಾನವನಲ್ಲಿಯ : ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲದು; 
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ಮಾತ್ರ ವಲ್ಲ ಅವನ ಹೋರಾಟ, ವಿಜಯ, ಸೋಲು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಪಾಪ ಮತ್ತು 
ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಕ್ಟುಲ್ಲಕತನಗಳಲ್ಲಿಯ ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ಅದು ನೋಡಬಲ್ಲದು. ಆದಕೆ 
ಚೇತನವೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯ, ಭಾ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನಗಳ ಪ್ರಭುವು; ಬರೆ 
ಒಂಟಿಕ್ಕುವ ಯುಗಗಳ ಅರೆ ಅಕಾರಗೊಂಡ ದ್ರವ್ಯವಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಗಹನವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ 
ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಉತ್ತರೋತ್ರ ತರವಾಗಿ ಮಾನವನಲ್ಲಿಯ ದೇವಶೀರ್ಷದ ವಿಕಾಸವೇ ಆಗುವದು. 
ಈ ಮಾನವ ವಂಶದ ಉನ್ನತ ನಿಯತಿಯೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪೂರ್ಣತ್ವದತ್ತ ಆಲೋಚಿಸುವದೂ, 
ಸಂಕಲ್ಪಿಸುವದೂ, ಶ್ರಮಿಸುವದೂ ಆಗಿದೆ. ಸಷ ಇನ್ನು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು 
ಕೇಳಲಿರುವ ಇಂಚರವಿದು; ಮಾನವ ಜಾತಿಯ ವರ್ಧಮಾನ ದೇವತ್ವದ, ಮಾನವೀಯ 
ಐಕ್ಯದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ 12 ಮಾನವನ ಬರಲಿರುವ ಅತಿಮಾನವತ್ತದ ಪ್ರಾ ಪೃಥ್ವಿಯ 
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಗೊಳ್ಳಲು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವ ದೈವಿಕದ ದಿವ್ಯ “ಸನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 
ಅವನ ದೇವಕಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಏರಲಿಕ್ಕೂ ವಂಶಕ್ಕೆ ಎಳ ತನ್ನೊಳಗೆ ಚೇತನದ 
ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ವಸ್ತುವಿನ "ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟ ಆಹ್ವಾನದ 
ಗೀತವದು. ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೈಗೆ ಎಟುಕದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಒಂದು 

ರೂಪವಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡುವದಿದೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವದು 

ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಿರಂಗದ ಗುಣಧರ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು 
ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾಟಕವಾಗಿ ಸುಂದರಗೊಳಿಸುವುದರ, ಉದಾತ್ತ ಮತ್ತು ಹಿರಿದಾಗಿಸುವದು, 
ಅರ್ಥಪೂಣ: ಗೊಳಿಸುವುದು, ಅದರ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯ. ಆದರೆ 

ಉಚ್ಚತಮು ಧರ್ಮವು ಬರುವದು, ಕವಿಯು ದ್ರಷ್ಟು ರವಾಗಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಅವನ ಚಿರಂತನ 

ಚೇತನವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಹತೆಯ ದೇವಶೀರ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ. 

ಈ ಹೊಸ ಧ್ವನಿಗಳು, ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಚೇತನದ ಶಕ್ತಿ ವಿಕಾಸದ 

ಫಲವಾಗಿ ಕೂಡಿಬರಬೇಕು. ಇದುವೆ ಬರಲಿರುವ ಯುಗದ ಆಶ್ವಾಸನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ 

ಅವನ ಕಾವ್ಯಮಯ ಉದ್ದಾರಕ್ಕೆ ರೂಪಕೊಡುವದು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಅವನೊಳಗಿನ 

ಚೇತನವು. ಆದರೆ ಆ ಚೇತನವು ಹೊರಗಿನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಗ್ರವಾಗಿರುವಾಗ, ಅವನ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅದರ ಪರಿಸರವನ್ನು ತಮ್ಮ ದರ್ಶನದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ 

ಅವನಿಗಾಗಿ ವೈಭವ ಸಂಪನ್ನವೂ ಸುಂದರವೂ ಉದಾತ್ತವೂ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವದೇ 

ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳು. ಅದು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯೊಳಗಿಂದಲೇ ಇರುವಾಗ ಈ 

ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳೆಂದರೆ, ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಮತ್ತು ಮಾನವನು ಇರುವ, ಮಾಡುವ, 

ಚಿಂತಿಸುವ, ಕನಸು ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲದರ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಅರ್ಥೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು 

ಗಹನವಾದ ಉದೋಧಕವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವರು; ಆದರೆ ಚೇತನವು ತನ್ನದೇ 

ಆದ ವಿಶಾಲ ಅಂತ: ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನದತ್ತ ಹೊರಳಿದಾಗ ಹಿರಿಯ 

ಕವಿಯು ದನಿ ನೀಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇನ್ನೂ ಗಹನ ಗಂಭೀರ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ - ವಸ್ತು ಮಾತ್ರದ 

ಅಂತರ್ತಮ ಭಾವಕ್ಕೆ ನಿಸರ್ಗದ ಅಂತರ್ತಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ, ಆನವನ ಅತಿ ಆಳದ ಆತ್ಮದ 

ಚಲನಗತಿಗೆ ಆಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ತರ ಜೀವನದ ವಿಶ್ಮಾತ್ಮಕ ಆನಂದ, ಸೌಂದರ್ಯ 
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ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಮಿತಿ ಅನಂತ ಸುಪ್ತ ಸಾಧ್ಯ. 

ತೆರೆದು ತೋರಿಸುವ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ. ಈ ಸ್ಪರಗಳೇ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವೇ ಅತಿ ಹಿರದಾದವು. 

ಅತಿ ಉನ್ನತ ಭಕನ ಮನಸ್ಸು ಕವಿಯಿಂದ ಬಯಸಿ ಬೇಡುವಂಥವು ಮತ್ತು ಅವು 

ಮಾನವ "ವಂಶದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ 

ಹೊಸದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಉಳಿದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣ ಗೊಡುವಂಥವು "ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯವು ತನ್ನ 

ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಆಶಯವನ್ನಾಗಿ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಈ ಚೇತನದ ಶಕ್ತಿಯ ಜಪ 

ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಕಟ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಕ ನಾವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ್ಮುಖ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು 

ಮರ್ಮಜೇದಕ ಲಯಬಂಧವನ್ನು, ನೋಟದ 'ಇನ್ನು ಮಿಗಿಲಾದ ಒತ್ತಾ ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು 

ಸ್ಪಂದನಶೀಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸಂವಾದಿಯಾದ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು. ಇದುವರೆಗೂ 

ಶೋಭಿಸದಿದ್ದ ಅರ್ಥವತ್ತ'ತೆಗಳಿಗಾಗಿಯೂ, ಮೇಲ್ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಸಿಗದಂಥ 

ರಹಸ್ವಗಳಿಗಾಗಿಯೂ, ಎಲ್ಲ "" ಅಣೋರಣೀಯ '' ಮತ್ತು "" ಮಹತೋಮಹೀಯ '' 

ಸಂಗತಿಗಳತ್ತ ದಿಟ್ಟಿಸುವ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೇ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ 

ಮಾನವ ಕೊಟಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹೊಸ ನುಡಿಯ, ಕಾವ್ಯ ಶೋಧನೆಯ ಅಪರಿಮಿತ 

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾದರಿಯು ಹಾಗೆ ಆಗಲಿದೆ. 



ಪ್ರಕರಣ ಆರು 

ರೂಪಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಚೇತನ 

ಕಾವ್ಯದ ಚೇತನದಲ್ಲಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅದರ 
ರೂಪಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು; ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರವು ಕಣ್ಣಿಗೆ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೋ, ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಯೋ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ 

ಹೊರಮೊಗವಾಗಿ ತೋರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಗಹನ ಬೇರ್ಪಾಟು 

ಆಗಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಅದು ಹಳೆಯ ಮೂಸೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ 

ಒಳಪಟ್ಟಂತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ವಸ್ತುತ: ಪೂರ್ತಿಯಾದ ರೂಪಾಂತರವಾದಂತೆಯೇ 

ಆಗುವದು ಸಹಜ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳೂ ಹಿಂದೆ 

ಇದ್ದುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವವು. ಮತ್ತು ಅದರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇ ಒಂದು 

ಸಂಗತಿ ಆಗುವದು. ಅಂತ: ಪ್ರೇರಣೆಯ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಾವಿಷ್ಠರಣದ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ 

ಮನಸ್ಸಿನ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯು ತನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೇ ಹಳೆಯ ಕಾವ್ಯರೂಪ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಡೆದು 

ಹೊಸತೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿಸಿರಲೇ ಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿಹೊಸ 

ಮೂಸೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲ. ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ 

ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪರಿಶ್ರಮವು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಅಂಥಲ್ಲಿ 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವದು. ಅವುಗಳ 

ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷ ಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ ಸ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವದು ಒದಗಿ 

ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ವಸ್ತುತ: ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯದ 

ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗೇ ಚಲಿಸುವ, ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಈಗ 

ಮಾನವೀ ಮನಸ್ಸು ಅದರದೇ ಊರ್ಧ್ವ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಗತಿಯ ಹಾಗೂ ಮಿಗಿಲಾದ 

ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗತಿಚಲನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ತ್ವರೆಯೂ 
ಮೊತವೂ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸುಪರಿಚಿತ ಬಂಧಗಳನ್ನು 

ಮುರಿದೊಗೆಯುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವ 
ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಹಳೆಯ ಮೂಸೆಗಳನ್ನು ಅವೊಂದು ಪ್ರತಿಬಂಧವೆಂದೂ ಬೇಡಿಗಳಂತಹ 

ತೊಡುಕುಗಳೆಂದು ಒಡೆದೊಗೆಯಲು ಬಯಸುವದು ನವೋನವ ಅಪೂರ್ವ ರೂಪ - 

ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಣಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛಂದ, ಉನುಕ್ತ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಆಗಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛೆಪಡುವದು ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ದ ಮೂಸೆಗಳನ್ನು, ಎರಕಗಳನ್ನು 

ತಿರುಗಿ ಹೊಯ್ಯುವದು, ಸಾಕಾಗದಂತಹ ಬದಾಲಾವಣೆಯೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ತೀರ 

ಹೊಸ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದೇಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವದು. ಅದಿಷ್ಟವಾದ ಶೋಧ ಮತ್ತು 

ಪರಿಶ್ರಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಾದ ಕಾಣ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ದರ್ಶನವನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ವೈದಿಕ 
ಸೆ 

(ಭಾವಗೀತ) ನಾಟಕ ಕಥನ ಅಥವಾ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಂಥ ಕಾವ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ 



೨00 

ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣನೀಯವಾದ ಸ್ಪಿತ್ಯಂತರವು ಒದಗಿಬರಲೇ ಬೇಕು. 

ಇದರ ಬಗೆಹರಿಕೆಗೆ ಏಳುವ ಸವಾಲೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ತಂತ್ರವು ಯಾವ 
ಮಟ್ಟಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಬೇಕು ?) ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು 

ನವಿರಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಪುಲವಾದ ಕಾವ್ಯಕಲ್ಪನೆಯ ಮತ್ತು ಪಲ್ಹಟಸಿದ ಆತ್ಮಿಕ ಚಲನೆಯ 

ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೂ ವಿದಾಯಕ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೂ ಸ್ವಚ್ಚಂದ ಅಥವಾ ಅನಿರ್ಬಂಧ ಅವಕಾಶ 

ಕೊಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕವಿಯ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವಾದ 

ಪ್ರತಿರೂಪ ಸಿಗುವಂತೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು ) 

ವೈಣಿಕ ಅಥವಾ ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇರಣೆಯು ಕಾವ್ಯದ ರೂಪ ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ವಯಂ 

ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮೌಲಿಕ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಅಥವಾ ಗೀತವೇ ಅತೃಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ 
ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತ, ಏಕೆಂದರೆ ಲಯಬದ್ದತೆಯಿಂದ ಉತ್ಕಟವಾದ ಸಾಜ್ಯತಯು ಪ್ರಥಮ ಶೋಧ. 

ಸ್ವರ್ಶದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಾಜೂಕಿನ ಆಳವಾದ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಭೇದಿಯಾದ ನೋಟ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಭಾವನೆಯ ಉತ್ಕಟತ ತೆಯಿಂದ ಅದು ಊ ಉಕ್ಕೇರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ 

ಮೋಹಕತೆಯ ಹಾಗೂ ಆನಂದದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ವರವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿ 

ತಡ ಅದರ ಭಾವನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ̀ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ 

ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಂತರಿಕ ತಂತುಗಳ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ಹಾತ್ರಕ ಎಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ 
೮ 

ನಾದದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜಿಪಡಿನ ಮಾಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈಣಿಕ ಅಥವಾ ಭಾವಗೀತೆಯ 

ಉತ್ಕಟಗೊಳಿಸಿದ ಆತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವು. ಕೆಲ ಸಲ ಹವೆಯಂಥ ವಿರಳ, 
ತರಲ ಒಗ್ಗಿನ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿನದೇ ಮರ್ಮಾಂತಿಕ ಉತ್ಕಟ ಭಾವಾತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ಆನಂದ 
ಅಥವಾ ಸಮಿಶ್ರ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಅತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ತ್ವರಿತವಾದ ಗಂಭೀರ 
ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣವು ಕೆಲ ಸಲ ಲಘುವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲಸಲ, ಅದೇ 
ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಡಯುತ್ತ ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ 
ಅದರಿಂದಲೇ ಹೊರಟೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅದರದೇ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಇತರ 
ಕ್ಷಣಗಳೂಂದಿಗೆ ಸತತವಾದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಲ ಜೋಡಣೆ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅದು 
ಮೊದ ಮೊದಲು ಸರಳ ರಾಗಾಲಾಪನೆಯ ಗಾನವಿರಬಹುದು. ಅದು ತನ್ನೊಳಗಿಂದಲೇ 
ಹೊರಹೊಮ್ಮುತಿದ್ದು ಚೇತನವು ಅದನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಆ ಮೂಲಕ 
ತನ್ನ ಆತ್ಮ [ಶೋಧನೆಯ ಇಲ್ಲವೇ ಪುರಸ್ಕ ತಿಯ ಮೋಹಕತೆಯನ್ನು ಚಿರಂತನ 
ಗೊಳಿಸುವಂತಸದು. ಭಾವಗೀತಾತೃಕ ಸತ್ರಮ ತ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಡಿನಿಂದ 
ಸಂತೃಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಬಸವಾ ತನ್ನ ಹೆಜಿ _ಗಳನ್ನು ವಿಚಾರದಿಂದ 'ಒಜ್ಜೆಗೊಳಿಸಿ 
ಹ ಜಿತನಪರ ಗತಿಗೆ ಹೊರಳಬಹುದು. 'ಕಿಥವಾ ಓರಿಯ ರಕ್ಕೆ ಬೀಸಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ 
ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಸತತ ಬರುವ ಕ್ರಿ ಯಾತೃಕ 
ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಭಾವಗೀತದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಎಡೆಯಿಂದ ಎಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ 
ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಆತ್ಮದಿಂದ ಆತ್ಕೆ. ಸಾಗುವ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಆಡಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. 
ಮನೋವೃತ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಭಾವನೆಗಳ ಸೂಚನೆ - ಪ್ರತಿಸೂಚನೆಗಳ ನಡುವೆ 
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ಚಲಿಸಬಹಾುಡು. ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ ಬೀಜವನ್ನೋ 

ಆರ್ತಬಿಂದುವನ್ನೋ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಈ ಭಾವಗೀತ ರೂಪವು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ 

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕಾರ - ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ 

ಅತ್ಯಂತ ಮಣಿಯಬಲ್ಲ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಕಾರಗಳು 
ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬುದ್ದಿಪೂರ್ವಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾತಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು 

ವಎಶಾಲ - ವಿಪುಲ ರಚನೆಯಿಂದ ಅದರೊಳಗಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದವಾಗಿರುತದೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಭಾವಗೀತದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ, ಹಾಗೇ 
ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸುವಿಹಿತವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗೆಯನ್ನು ತಡ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ 

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಲ್ಲಿಯೂ ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ 

ಸಾರಭೂತವಾದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟ ಏನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. 

ಅದರ ಮೊದಲ ರೂಪಗಳೂ, ಸರಳ ರಚನೆಗಳೂ, ಅನಂತರವು ಗೆಲುವುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ 

ಅದರ ಇನ್ನೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಥನ ಹಾಗೂ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲ - 

ವಿಫುಲವಾದ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಅತಿ. ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ"ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸ್ಫೂರ್ತ ಗೀತೋದ್ಧಾರಗಳ ಪ್ರವಾಸಿ - 

ರೂಪಗಳು ಹಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ಜೀವ ಚೇತನದ ನೇರವಾದ 

ಚಲನಗತಿಯು ಆವಿಷ್ಟ ಕಾಮ್ಯೋದ್ಗಾರಕ್ಕೆ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಾಗಿತು. ಜೀವಸೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು. 

ಅದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅನುಭಾವಕ್ಕೆ ಪರಿಮಿತವಾಗಿದ್ದಿರಲಿ 

ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಾಬದ್ದ ಆದರೂ ಸ್ವಬ್ದಸ್ಯಾತ್ಥ ರಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹೆಚ್ಚು 

ಕಂಗೊಳಿಸುವ ತಡಕಾಟದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರಲಿ, ಆಗಲೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ 

ಉದ್ಗಾರಗಳು ಹೊಮ್ಮಿದ್ದು. ಈಗ ಕವಿಯು ಹಾಡುವದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತೃಪ್ತ. ಅದರ 

ಭಾವನೆಗೆ ತನ್ನ ಸಹಜ ಸಂಗೀತದ ಎರಕಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ 

ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ತೃಪ್ತವಾದ ವಿಚಾರವು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಜಟಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 

ಭಾವಗೀತದ ರೂಪ - ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಎವರಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ 

ಹೆಚ್ಚು ಭಾರದ ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಹಿಗ್ಗಿನ 

ಚಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಈ ವಿಪರೀತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ 

ಯುಗಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹಾಡಲಾರವು. ಭಾವಗೀತದ ರೂಪವನ್ನು 

ಆತ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆಯ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯದ ಅರಿವಿನ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಯ ಕಲೆಯಿಂದ 

ಕೊರೆಯುವುದೂ ಕೆತ್ತುವುದೂ ಅವರ ಕಾಳಜಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಯೂ ಒಂದು 

ಪರಿಣಿತ ಸಾಹಿತಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಚಲನೆಗಳಿಗೆ, ದನಿಯ ಏರಿಳಿತ 

ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ. ತನ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಆದಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ 

ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಿಷ್ಟ ಬುದ್ದಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗೆ ಬಂದು 

ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು 

ಅಗತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರ ವಿಪರೀತ 
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ಬೆಳೆದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಬಾಳಿನ ಮೊದಲ ಮೊಗ ಪಡೆದ ಚಿಂದದ ಸ್ವಚ್ಚಂದ 

ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆನಂದದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳಲಾರದು. ಏರಿಳಿಸತೆಯೂ ಆಗದು. 

ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರದ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿ 

ತಂದು ಕೊಳ್ಳಲಾರದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾರ್ಗೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಭಾವಗೀತಾತ್ಥಕ ವೈಣಿಕ 

ಕಾವ್ಯವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಪಳಗಿಸಿದ 

ಪರಿಚಿತ ತಂಪು ಕಾವ್ನ ಭಾವನೆಯ ಚಲನೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹಿರಿದಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಂಡ 

ಕೆಲವೊಂದು ರೂಪಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಿತವಾಗುವವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾವವು ಕೆಲ 
ಸಲ ಗಂಭೀರ, ಕೆಲಸಲ ಹೆಚ್ಚು ಹಗುರ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಚಾಲನೆ ಪಡೆದದ್ದು ಆದರೂ 

ಚಿಂತನಶೀಲ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಗುಣಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯವಾಗುವಂತೆ ಪಳಗಿಸಿದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. 

ಮೂಲದ ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಬೇರುಗಳಾದ ಆತ್ಮದ ಭಾವನೆಯ ಕೇವಲ 

ಸರಳತೆಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಸ್ಟುರಣಗಳು ಮೇಲ್ಪಾತಳಿಗೆ ಎದ್ದುಬರಲು ಎಂದಾದರೊಮ್ಮೆ ಇಂಬು 

ಪಡೆಯುವವು. ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರಶೀಲ ಮತ್ತು ಅನೇಕಸಲ ಹೆಚ್ಚು 
ಸಂಕೀರ್ಣಭಾವ ರಸಗಳ ಸಂಚಾರವಿರುವದುಂಟು. ಹಾಡುಗಳ ನರೆ ನೆಗ್ಗು ಸಲ್ಲ. ಆದರೆ 
ಮಂತ್ರ ಪಾಠಣದಂತಹ ರಚನೆಯ ಶೋಕಗೀತೆಯ ಇಲ್ಲವೇ ಸುತಿ ದ ಸೊಕ್ತಿಯ ಇನ್ನೂ 

ವಿಶಾಲವಾದ ಅಲೆಯು ಬರುವುದುಂಟು. ಈ ಹೆದ್ದೊರೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಅದರ 
ಉಗಮದ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ತಾನೇ ನಟ್ಟು ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆದ ಹೂಗಳ 

ಬದಲು, ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಲಾಗವಾಡುಗೊಳಿಸಿದ ಪುಷ್ಪವಾಟಕೆ ಕಾಣುವುದುಂಟು. 
ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿಚಾರದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಬೇಧಿಸಿ ಒಳಹೊಕ್ಕು, 
ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಭಾವನೆಯ. ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 
ವೈಣಿಕ ಪೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳು ತಾಳಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಆವಿಷ್ಟ 
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕೃ ತಳಹದಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅನುಕರಣ ಮಾತ್ರ ದಿಂದ 
ಮಾರ್ಗೀಯವೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೂ ಒಂದು 
ಮಹಾಚಾರಿತ್ರ 1 ಜಾವಗೀತಾತ್ಮಕ 8 ಅಭಾವ ಇಲ್ಲವೇ ಪೇಲವತೆಯಿರುತದೆ. ಭಾವ 
ಗೀತಾತೃಕ ಚಲನೆಗೆ ಜರಾ ಇಯಂ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಭಾವನೆಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸ್ವ ಸಂತ 
ಸುಖವೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೂ ಚಿಂತನಪರ ವಾಚಾರಶಕ್ತಿಯ ತೀರ ಎಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮತ್ತು 
ತಣ್ಣಗಿನ ವೀಕ್ಬಕ ಕಣ್ಣ ಕೆಳಗೆ ಬಾಡಿ, ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಗೀತಗಳ 
ಪುನರುಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು. ಉತ್ಸುಕ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ 
ರಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಂದೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌರ || 
ಅದರಲ್ಲಿಯ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಜೀವನದ ಅತ್ಮೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳ 'ಕೆಲಮಟ್ಟಿನ ಆನಂದಕ್ಕೂ 
ಹೃದಯದ ಹಾಗೂ 'ಕಲ್ಪಕತೆಯ ಕಣ್ತುಂಬುವ 'ನಿಚ್ಚಳ ಭಾವಗೀತಾತೃತೆಗೂ: ಮರಳಿ ನಿಲುಕಲು 
ಪ್ರ ಯತ್ನಿಸುವದು. ಆಗ ಹಳೆಯ ವೈಣಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಷ್ಕತ. ರೂಪಗಳಿಗೂ ಬಾಲದ 
ಪುರಾಣದ ಹೇತುಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ತರ ಸರಳ ರಗಳೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 
ಹೊಸ ಆಲಿಪ ಶ್ರಬಲ್ಯನಳ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮಿಗಿಲಾದ ವಿವಿಧತೆಗೂ, ಹಳೆಟು 
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ರಚನೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ ೬ವಾದ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೂ ಕಲ್ಪಕತೆಯಿಂದ ಮರಳಿಹೋಗುವ ಒಂದು 
ಪ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಚಾರಿಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಾವನೆಯ ಗಂಭೀರ ಇಲ್ಲವೇ 
ಸೊಗಸಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನಿಸಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಲು ಕಲ್ಪನೆಯು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವು 
ಅಥವಾ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ತೀರ ಸರಳತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ಸಮೃತಿಯನ್ನು 
ಹೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಹಾಗೂ ಭ್ರಮೆಗಳ ಸಂವೇದನೆ 
ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಕೂತೂಹಲದ 
ಪ್ರಯತ್ನವು. ಈ ವಿಕಾಸಗೊಂಡ ಕಾವ್ಯಮಯ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಆರಂಭದ 
ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ೫ರ ಕಾವ್ಯದ ಚೇತನ ರೀತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ 
ಪಡೆಯಲು ಅದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಾ ಥಮಿಕವಾಗಿಯೂ 
ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ವಿಚಾರವು; ಮತ್ತು. ರೂಪ ಪ್ರಕಾರವು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ 

ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯ ರಚನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಯಂಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಆತ್ಮದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದೇ 

ಕಡಿಮೆ. ಶುದ್ಧ ಭಾವಾಗೀತಾತೃಕ ಪ್ರೇರಣೆಯು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ 
ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ವಿಚಾರವೂ ಅದರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 

ವಿಚಾರವು ನೇರವಾಗಿ ನಡುವೆ ಬಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸುಳಿದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಲನೆ 
ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಶಿಷ್ಟಪರಿಷ್ಕತ ಮಾಡದೆ ಇರಲಾರದು. 
ಈ ಭೇದದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹಲವಾರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗರ್ಭಿತ 

ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ ಕಾವ್ಯಮಯ ವಿಚಾರದ ಸರಳ ರೂಪಗಳೂ 

ಕೂಡಾ ಇಚ್ಚಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಸರಳತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊನೆಯೂ ರಸಾತ್ಮಕ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ 

ಅನೇಕ ಗೆಲುವುಗಳುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯದ ಕುತೂಹಲವು ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಪರಿಶುದ್ಧ 

ಭಾವಾಗೀತಾತ್ಮಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಾಗಿನ ಮೂಲದ ಸಹಜವಾದ ಆತ್ಮಿಕ 

ಧ್ವನಿಗಳು ಎಂದೂ ಬರಲಾರವು. 

ಚೇತನದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೇಕತಾದ ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುವು , 

ಹೊಸದೊಂದು ಬಗೆಯ "ಾವಾಗೀತಾತ್ಮಕ ಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಪ ಪ್ರಾರ್ದುರ್ಭಾವದಿಂದ 

ಮೊದಲು ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಮೇಲ್ಪ್ಬಾತಳಿಯ ಜೀವನ - 

ಭಾವನೆಗಳ ನೇರ ತೋರಿಕೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ವೈಚಾರಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ 

ಆವಿಷ್ಟವಾದ ಸತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುತ: ಎರಡೇ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಕೇವಲ 

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ತನ್ನನ್ನೇ ಅಂತ: ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅರಿಯುವ 

ಬಾಳಿನ ಸಾಮರ್ಥ, ಇದರ ಫಲ ಭಾವಗಮ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮತ್ತು 

ಪ್ರಕಟವಾದ ತಾದಾತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ ಚೇತನವು 

ವಿಚಾರವನ್ನೂ, ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ಬಾಳನ್ನೂ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮತ್ತು 

ನಮ್ಮ ಇರವಿನ ಯಾವುದೋ ಅಂತರ್ತಮ ಮತ್ತು ಕೇವಲವಾದ ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ 

ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ತಾದಾತೃ 1ಬ ಸಾಮರ್ಥ. ವಿಚಾರದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ 

ಒಂದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಇವರೆಡರ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥ. ಇದರಲ್ಲಿ 



೨04 

ಒಂದರ ಭಾವದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಅದು 

ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಲು ನೆರವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು 

ಕಾವ್ನಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಸಂಕ್ರಮಣ. ವಿಚಾರದ ಒತ್ತುಗಳಿಂದ 

ಭಾರವಾದ ಜೀವನದ ಭಾವಾಗೀತಾತೃಕತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು 

ಬಳಸಿಯೂ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಉಳಿಯುವ ಅಂತರ್ತಮ ಚೇತನದ ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕತೆಗೆ 

ಕಾಯುವ ಅವಸ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಲವನ್ನು ಬಾಳಿನ 

ಬದುಕನ್ನೂ ಅದರ ಉದ್ದೇಶರೂಪ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯರೇಖೆಗಳ ಅಚ್ಚನಿಚ್ಚಳತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದ 
ವಿಪುಲ ಭಾವನೆಗಳ ತೊಡುಗೆ ಕಳಚಿ ಬರಿದು ಮಾಡಿ, ಚಿಂತನಪರ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮಂಜು 

ಮುಸುಕು ಕಳೆದು ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿಸಿ, ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು 

ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ತತ್ತವೇನೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಅಪ್ಪಟ ಸತ್ಯ 

ಮತು ಭಾವನೆಗೆ ಅದರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರಾಣವಂತ ಅಂತ:ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು, ಅದು 

ಅರಿವಿನಾಳದ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ಹೊಮ್ಮಿ ಕಾಣುವ ಮನಸ್ಸಿಗೂ, 
ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ಣ ತಾದಾತ್ಮ ಕ್ಕೂ ತರುವಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾಶಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ 

ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ತೃಗಳಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಭಾವದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲದ್ದು. ಅನೇಕಸಲ ಈ 

ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಪ್ಪಣೆ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಲಯಬಂಧನ 

ಗತಿಸರಣಿಯ ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತ್ವಂತ ರದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಪ್ರಾ ಶಾಬ್ದಿಕ ಸಂಗೀತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲವೆ. ಎಚಾರವನ್ನು ದು 

ಸರ್ವಸಾಮಾನ [ವಾದ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಶಾ `ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಹಲವುಸಲ 

ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪದ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ 

ಛಂದೋಪತ್ತಿಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಿನ ಗಡಸಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೇ ಅದರಂಥ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮತರವಾದ ಹೊಂದಾಣಕೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 
ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯ ಪದ್ಯವು, ಅದರ ಭಾವಾಗೀತಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶದ ಸಾಮರ್ಥ 

ವೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ನಿಜವಾದ ಭಾವಾಗೀತದ ರೂಪ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು 

ನಮಗೆ ಕೊಡಲು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆ 
ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಭಾವಗೀತಾತೃಕತೆಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣನೀಡುವ ಅದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು 

ಹೋಗುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ವರ್ತಿಯಾದ ಸ್ವರಗತಿಯ ಶೋಧ ಮತ್ತು 

ಸುಸಂಗತ ಅನುಸರಣೆ. ಅದು ಅದರ ಆತ್ಮಭಾವನೆಯ ಚೇತನವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಬೇಕು 

ಹೊರತು ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಚಲನೆ ಸರಣಿಗಳ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳದೇ ಒಂದು 
ಹುಡುಕಾಟ, ಹಿಂಬಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಯೇ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸತತವಾದ 
ಸಾರಭೂತವಾದ ಸಂಗೀತದ ತೀವ್ರತೆಯ ತಾರತಮ್ಯವಾಗಿ ಆದರೆ ಈ ದ್ವಿದಲ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಖಾಗಿಲಾದ ಕುಶಲತೆಯ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಚ್ ಗತಿಯಿಂದ ಬಕ 
ಸಾಧಿಸಲೂಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. 

ಪ್ರಾಂಜಲವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ವರಜತಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ 
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ನಿಷ್ಠೆಯಷ್ಟಲ್ಲ. ಈ ಅತಿ ನಾಜಕುಗಳಿಗಿಂತ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚು ನೈಜವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 
ಇದಲ್ಲದೇ ಜೀವಂತ ಅಂತ: ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕೇವಲ ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ತು ನೋಡಲು 
ಹೆಣಗುವ ವಸ್ತುಮಾತ್ರದ ಅಂತರ್ತಮ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 
ಮಹತ ಶರವೂ ಗಹನತರವೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ತಗಾಟಟೆ ತನ್ನ ಸೂಚ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 

ಕೊನೆಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ದಂತೆಯೂ ಜರಿದ ಬದುಕಿನ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಮಿತ 
ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣ್ಮೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನ ಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ 
ತಾದಾತ್ಮ “ವೂ ಅದಲ್ಲ; ಆ. ಎಕ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪರಾಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಂತಯಾಣವಿಂಯೂ, 

ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೂ ಸಮಾವೇಶವೂ ಆದ ತನ್ನೊಳಗಿನ ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಏಕೋಭಾವ ಮಹತ್ತರ 
ಉದ್ಗಾ ರದ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕುರಹು "ಸನ್ನಿಯಂತೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಅನುಭವದಿಂದಾಗಲಿ, ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಅ ಅಂತ: ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಮು ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು 

ಅದರ ಆವಎಷ್ಯ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೂ ವಸ್ತುಮಾತ್ರಗಳೂಳಗೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ತನಕವೂ 

ಭಾರೀ ಕಾವ್ಯನಿರ್ಮಿತಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಭದ್ರವೂ ಸ್ಥಾಯಿಯೂ ಆದ ತಳಪಾಯ 

ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಭಾವೀ ಕಾವ್ಯದ ಕಲೆಯ ಸಾರಭೂತವೂ, ನಿರ್ಣಾಯಕವೂ ಆದ ಸಂಭಾವ್ಯ 

ಹೆಜ್ಜೆ ಯೆಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ದೃಢಗೊಳಿಸುವ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವ ಸಂಗತಿ ಕಾವ್ಯದ 

ರೂಪ- ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತ್ವಚೇತನವೇ ತನ್ನೊಳಗಿಂದ ರೂಪವನ್ನು ಶಬ್ಧವನ್ನು 

ಮಾರ್ಪಡಿಸುವದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಶೋಧಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು 

ಅದರಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತ ಕಠಿಣವೂ ಹೋಟಕವೂ ಆದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ವಿಪರೀತ. ಕೈವಾಡ 

ನಡೆಯದೇ ಅದರೊಳಗಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಬಲ್ಲೆವಾದರೆ, ಅಷ್ಟು ಖಚಿತವಾದ 

ಶೋಧದೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಚಲನ ಸರಣಿಯು ಅಜಾಗೃತ ನಿಸರ್ಗದ ಚಲನ ಗತಿಗಳಷ್ಟು 

ಸ್ವಯಂಸ್ಫೂರ್ತವೂ ಅಪರಿಹಾರ್ಯವೂ ಅವುಗಳ ಮೂಸೆಯು ನಿಸರ್ಗದ ಮಾಯಾ 

ರೂಪಗಳಷ್ಟು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಸರ್ಗವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ 

ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಜೀವನದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 

ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಚೇತನವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ನಿರ್ಮಿಸಬಲ್ಲದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನೊಳಗಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ 

ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ತಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾಣ್ಠೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೂ ಆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆಯ 

ಸ್ಫೂರ್ತವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಪರಮವಾಗಿ ಸರ್ವಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ನಿ:ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯವೂ , ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕವೂ ಆದ ನಿರ್ಮಿತಿಯ 

ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಸತ್ಯದ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳು, ಧೋರಣೆಗಳೂ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ರೇಖಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಯಾರೂ ಬಯಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ. ತನ್ನ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳ 

ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ತಮ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ  ಕಾಣ್ಮೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೂ ಆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಅಥವಾ ಆತಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು 

ದರ್ಶನದ 2 ನೇರದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾನ್ನಿಧ್ವದ್ದಾದರೂ ಟಕಶೂತಛ 55 ಭಾವನೆಯಾದ 



೨00 

ಪರಮಗಹನವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕವಿಯು ಕಲಿತಾಗಲೇ 

ನಿರ್ಣಾಯಾತ್ಮಕ ಭಾವಗೀತಾ ಉದ್ಗಾರ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು 

- ಏನೆಂದರೆ ಈ ಆನಂದವು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಜ್ಞಾನವು, ಭಾವನೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ 

ಆತ್ಮೀಯವೂ , ಹರ್ಷ ನಿರ್ಭರವೂ ಆದ ಏನೋ ಭಾವವು. ತನ್ನೊ ದಿಗೆ ಹಲವು ಪದರಿನ, 

ಹಲವು ಸೂಚನೆಗಳ ಆದಾಗ್ಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರ್ಯಾಪ್ತತೆಯ ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪ ಹಾಗೂ 

ಉಚ್ಚಾರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛಂಧತೆಯನ್ನೂ ತಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಅಂತರ್ತಮ ಚೇತನದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿದ ಕಾವ್ಯವು ಕವಿಯನ್ನು ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಲಾ ತತ್ವದ ಯಾವುದೇ 

ಪರಕೀಯ ವಲಯ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಕುಚಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಡಲಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 
ಚೇತನದ ನಿರಪೇಕ್ಚವಾದ ಕ್ಷಣಗಳ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ 

ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಪ್ರೇರಣೆಯ ಅಂತಸ್ಥ ಯಜುತ್ವ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ-ವಿನ್ಯಾಸ 

ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಯ - ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಹಳೆಯಕಾಲದ 

ವೈಣಿಕ ವೃತ್ತಗಳ ಸ್ವರವೈಖರಿಯ ಅಪಾರಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ 

ರಚನಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಲಯಬಂಧನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಕಟವಾದ 

ಎಕಾಸಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಚೇತನವು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೆರೇಪಿಸುವದು. ಈ ಹೊಸ ವಿಕಾಸವು 

ನಾದದ ಹಳೆಯ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೂ, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಗೊಂದಲದೊಳಗಿಂದ ಹೊಸ 

ವ್ಯವಸ್ಥಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪ- ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಚೆಲ್ಲುವದರಿಂದ 
ಸಾಧಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು 
ಜಟ ಬದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಅಂತ: ಪ್ರೇರಣೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಪನೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಲಾಗದ ಚರ್ಯಪ್ತಿಯೂ, ಗಹನವಾದ 
ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳೂ ಇರುವದು. ಆ ಕಾವ್ಯವು ಅದನ್ನೇ ಅಥೆನ್ಯಸಿ ಏವರಿಸುವದು; ಮತ್ತು 
ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾವ್ಯವು ನೂರಾರು ಬಿಡಿಯಾದ ಬೇರೆಯಾದ, ಸಂಯುಕ (ವಾದ, 
ಎಡಿ ಕರುಳು ಮಿಡಿಯುವಂತೆ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಪೆ ಪ್ರ ೇರಣೆಗಳುಳ್ಳ ಉದ್ರಾ ರಗಳು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಇನ್ನೊ ಸ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ತೀರ 2 .. 
ಕಾಣ್ಕೆಯ ಬರಿದಾದ ಕೇವಲ ಸರಳತೆಗಳನ್ನು. ಯ ಈ ಸರಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವು 
ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕಾಣ್ಯೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಮಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 
ಭಾವನೆಯನ್ನು "ತನ್ನನ್ನು ಚ. ಆಚೆಗೆ ತೀರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದಾತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಕಾಸು 
ಮತ್ತು ಶಬ್ದವು ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು ಮೌನದೊಳಗಿಂದ. ಎದ್ದ ಶುದ್ಧ ಹಾತತಾ ಯಾ ವಾ 
ಕಾಣ್ಕೆ ಯು ಭಾವಗೀತದ ರೂಪ - ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವದು ಮತ್ತು 
0 ತಸ್ ಆತ ಭಹತ ಲಯ- ಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು 
ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವದ ಏರುದ್ಧ ಯಾವ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದು. 

ಯುಗವು ತನ್ನ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾಟಕದ ಉದ್ದೇಶ, ಅಂತಸ್ಥ 
ಹೇತು ಮತ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾದು ಆತ್ಮೀಕ ಬದಲಾವಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿಯೇ 
ಬರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಉತ್ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುನ್ನೆಳಲನ್ನೂ 
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ಚಾಚಿದೆ. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಇನ್ನು ತನ್ನ ಆರಂಭದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ. 
ಇಲ್ಲಿಯತನಕವೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ 
ರೂಪ-ಪ್ರಕಾರಗಳು ಎರಡು :- ಜೀವನದ ಕುರಿತು ನಾಟಕ ಇದು ಕಂಗೊಳಿಸುವ 

ಬಹಿರಂಗದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಘಟನೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ರೀತಿಗಳನ್ನು 

ಸಾದರಪಡಿಸಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಂಗ, ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಲ ವಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಅದರ 
ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಇದೊಂದು ರೂಪ. ಇದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ನಾಟಕ 
ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗುವ ಆತ್ಮದ ಚಲನಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ 

ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೇರುವ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ 

ಭಾವಾವೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಎಳೆತ 

ತುಡಿತಗಳನ್ನು ಮಾನವೀಕ್ರಿಯೆಯ ಮಿಗಿಲಾದ ದುರಂತನಾಟಕಗಳನ್ನು ಉಂಟು 

ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಶಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಚಾರ. ಶಕ್ತಿಯ 

ಜೀವಂತ ನಾಟಕದ ರೂಪವು ಆಧುನಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಬಹಳ ಗಣನೀಯವಾದ 

ಸಾಮರ್ಥ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದ ಆಂದೋಲನದ ನಂತರದ ಮಹತ್ ನಿರ್ಮಿತಿಗಳ ಕೊರತೆಗೆ 

ಕಾರಣ. ಇವೆರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವದನ್ನು ಆಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ನಿರ್ಧರಿಸಲು 

ಅಥವಾ ವಿಚಾರನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಿರಿದಾದ ಕಾವ್ಯಮಯ ರೂಪ ಉಂಟುಮಾಡಲು 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವದೇ ಆಗಿದೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ-ವೈಚಾರಿಕ- ಜೈವಿಕ 

ಪ್ರೇರಣಾರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಲ್ರಕತೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಿ ಮಾನವನನ್ನು 

ಅವನ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡುವ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಕತೆಯಿಂದ 

ಸಾಧಿಸಿ ಮಾನವನನ್ನು ಅವನ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡುವ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ನಾಟ್ಯಮಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 

ರೂಪಸಲಾರದೇ ಇರುವದೇ ಈ ಅಸಮರ್ಥತೆ. ಈಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಜೀವಂತ 

ನಾಟ್ಯ ಲೇಖನವು ಕೇವಲ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ನಾಟಕಗಳ 

ಸಂದಿಗ್ದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದೆ. ಅದು ಇಂದಿನ ಮಿಗಿಲಾದ ಬೌದ್ದಿಕತೆಗೆ ಎರಿದರೂ 

ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಮಾನವಕೋಟಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವಿಯಾದ 

ಹಿತಾಸಕ್ಕಿಗಳಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೊಗಯಿಸುವಂತೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಬಹು 

ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕಾವ್ಯದ ರೂಪ ಪ್ರಕಾರವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮೂಸೆಗಳದೇ 

ಪ್ರೇರಣೆಗಳದೇ ಪ್ರತಿಶೃುತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯುಗದ ಜೀವಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 

ಬೇರು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂರ್ತ್ನುಖಿಯೂ, ಗಹನತರವೂ 

ಆದ ಆಂದೋಲನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದು ಈ ಬಗೆಯ ಅಸಮಾಧಾನತರವೂ ಆದ 

ಅನುಕರಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವೋನವವೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೂ ಆದ ನಾಟ್ಯಾತ್ಮಕ 

ಕಾವ್ಯವನ್ನು ತರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವನ್ನೇ ನಿಜವಾದ 

ವಾಸ್ತವವಾದ ರಂಗವನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಆತ್ಮದ ಅಂತರ್ನಾಟಕವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಒಂದು 

ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
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ನಾಟ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮದ 

2 ([ ಜಾ. ನಿ:ಸತ್ವ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ. ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ 
ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಮುಸುಕೆಳೆದ 

ರೂಪಕ ಕಥೆ ನೀತಿಕಥೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಆಗಲಾರವು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಜೀವಂತತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನಿರ್ಬಂಧವಾದ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಉದಾತ್ತವಾದ ರಸಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ 

ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಹುಶ: ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ಕಲಾಮಯ 

ರಂಗಭೂಮಿಯ ಜೀವಂತ ಪುನರುತ್ಮಾನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇದು 

ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸು ಗೃಹಿಸಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕಾದ ನಿಟ್ಟನ್ನು ಕುರಿತು 

ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಪೂರ್ಣವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೈಜವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ದ್ಯೋತಕವು. 

ಮಾನವನ ಆತ್ಮವು ವಿಶ್ವಚೇತನದ ಬಹುಗತಿಯಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು; ಅದು ವಿಶ್ವದ 

ಯಮಗಳ ಶಕ್ತಿ ಗಳ ಚಾಲಕ ಬ ಬಲಗಳ ನಡುವೆ `ತನಗಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಅರ್ಥ ಬಿಜಯ 

4 ಹುಡುಕುತ್ತ ಇರುವಂತಹದು. ಅದು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಸಂಬಂಧ'ಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತ, ಸಾಧಿಸುತ್ತ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಆತ್ಮವು ಇಂದು 

ಎಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಂತ:ಪ್ರೇರಣೆಯ. ಮನಸ್ಸ ನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 

ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ನ ನಾಟ್ಯಮಯ ಕಾವ್ಯದ ಉದ್ದೇಶವೂ, ಚಲನಗತಿಯೂ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. 
ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಮಂಡನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳ ಮಾತು ಮತ್ತು ಅವರ 

ಸ್ವಭಾವಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರಪೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 
ಸರಿಸಮವಾಗಿಯೇ ತೀರ ನಿಕೃಷ್ಟ ಕಾವ್ಯಮಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಿಜವಾದ 
ಸ್ವಾರಸ್ಕವು ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಆಂದೋಲನ. ಅದು ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಏಕೆಂದರೆ 
ನಾಟಕೀಯ ಮಾತು ಕಾವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಾರಸ್ಕವಾಗುವದು ಕೇವಲ ಅದು ಮಾನವೀಯ 
ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಪಕರಣವಾದಾಗಲೇ ಹೊರತು ಹೃದಯಂಗಮ, ಎದೆ ಕಲುಕುವ 
ಘಟನಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಬರೇ ಆಧಾರವಾದಾಗ ಅಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಟಕವು ರಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ 
ನಾಟಕದಿಂದಲೂ ದುರಂತ ನಾಟಕದಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 
ನಾಟಕೀಯ ಭಾಷಣವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಗತಿ. ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಕಾರವೇಶಗಳ 
ಮತ್ತೂ ಪಾತ್ರಗಳ ಉಜ್ವಲ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಂಕವಾದುದೇನೋ ಸತ್ವವು. 
ಘಟನೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಹಿರಂಗದ ಜಾಡು -ಹೆಣಗೆ, ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿರಲಿ, 
ಮಿತವಾಗಿರಲಿ: ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ರೇಖಿಸಿದ್ದು ಬಲವಾಗಿರಲಿ, ಲಘುವಾಗಿರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ 
ಹೊರಗಿನ ಎಳೆಗಳು ಮತ್ತು ದ್ಯೋತಕಗಳು ಮಾತ್ರ. ರೂಪದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ 
ಮನಸ್ಸನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಜಂ: ತಿರುವುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅ! ಸ್ 
ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಚು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ 
ಶಿ ಗಡುಸಾಗಿ ಢಾಳವಾಗಿ ರೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪಿ 
ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದೊಂದು ಚೀತನದ ಅಂತರಿಕ ಜೀವನದ ಗುರುತೇಂದೇ 
ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಾಗೆಯೇ ಈತನಕ ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ದ್ರವ್ಯವೊಂದು ಮುಂದೆ 

ಸ 
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ತರಲಾಗುವ ವಿಕಾರಾವೇಶಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನದ ಹೊನಲ ಮೇಲಿನ ತೆರೆಗಳಾಗಿ, 

ನಿದರ್ಶಕ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾಗುವವು. ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ 

ರೂಪಕ-ಪ್ರಕಾರವು ಮಾರ್ಗೀಯ ರುದ್ರ ನಾಟಕದಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗುವದು. ಅಂತಹ 

ನಾಟಕಗಳ ಪದ್ದತಿಯು ಏನಾದರೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಭುತ್ವ ನಡೆಯಿಸುವ 

ಲ್ಪನಾ ವಿಚಾರವು ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಪ 'ಮೇಯಗಳನ್ನು ಕೂನೆತನಕವೂ 

ಕಾರ್ಯಗತಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ರಹಸ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ ಮಂ ಮಾನವೀ ಮನಸ್ಸಿಗೆ "ಆತ್ಮದ ಸ್ವತ: ಸಮೀಕ್ಷೆಯೇ 

ಅಗುವದು, ತನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ತರವೂ ಆತ್ಮೀಯವೂ ಆದ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ 

ಪ್ರಜ್ಞಾಮಯ ತಿರುವುಗಳನ ನ್ನು ಆತ್ಮವು ತ ತಾನೇ ಕಂಡು ಕೊಂಡಂತೆ ಸ 

ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರವರ್ಗವು ಮಾನವನ ನಲ್ಲಿಯ ಸತ್ವ ಚೇತನವೇ ವಿವಿಧವಾಗಿ ಬಹುಳವಾಗಿ 

ಹಲವು ಮಾನವೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ವಿಭಕ್ತವಾದಂತಾಗುವದು. ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಬದುಕಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳಗಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಾಟಕದ ಎಕಾಸವನ್ನು 

ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿತ್ವದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳ ಬಗೆಹರಿಕೆಗಳ 

ಹೆಜ್ಜೆಗಳಾಗಿರುವದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಕೊನೆಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಮೂಲದಲ್ಲಿದ್ದು 
ಅವನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡು ತುಂಬಿ ಅಳಿಯುವವು. ಆಮೇಲೆ ನಾಟಕವು ದೈವದ ಸ್ವಯಂ 

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆಗುವ ಕರ್ಮದ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾನವೀ ಜೀವನದ ಅಂದೋಲನದ ಸರಳ 

ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಿಕ್ಕುಗಳ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ಆಗಲಾರದು. ಆದರೆ 

ತನಗೆ ತಾನೇ ದೈವವಾದ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ, ತನ್ನ ಕರ್ಮದ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ 

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯ ಚೇತನದ ಆಂದೋಲನಗಳ * ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಆತ್ಮದ 
ಪ್ರಕರಣವಾಗುವದು. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಅದರ್ಶವಾದಗಳ ಇಲ್ಲವೇ 

ವಾಸ್ತವವಾದಗಳ ಇತಿಮಿತಿ ಇರಲಾರದು. ಆದರೆ ಈ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಕಗಳನ್ನು 

ಮನಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತ ದೇವತೆಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು 

ಮನುಷ್ಯನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅವನ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಇನ್ನೊ ಂದರಂತೆಯೇ 

ನೈಜವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತ ಚೇತನದ ಹೋರಾಟ ತೊಳಲಾಟ, ಗೆಲವುಗಳನ್ನು ನಿಸರ್ಗ 

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ಥಾಯಿಗಳನ್ನು ಚಂಚಲ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ವಿಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ಫಲವತ್ತಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಅನಂತವಾದ ಮಾನವನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಒಳಸತ್ಯವನ್ನು ಅದು 

ಅರ್ಥೈಸುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಇಲ್ಲವೇ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವು 

ಪರಿಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಹಳೆಯ ಮೂಸೆಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿಸಿ, 

ಹೊಸದವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ತನ್ನ ದರ್ಶನದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೃ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು 

ತನ್ನ ನಾಟ್ಯಮಯ ಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಾ ಅದರ ಭಾವಾಗೀತಾತ್ಮಕ 

113. 1. (ನಾ ಭಾಸ ಾಹಾ ಸಾರಳ 

೫ ್ರ್ಯ ಗೃ ೦ಥದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಂಥ ಶಬ್ದ ಗಳ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಚಲನಗತಿ ಚಲನ ಸರಣಿ 

ದ್ಯ ಪದಗಳನ್ನೇ ಬಳಸದೆ ಆಂದೋಲನ ಎಂಬ “ರೂಢಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರ ಯೋಗಿಸಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ 

ಅಂದೋಲನ ಎಂದರೆ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥ - ಅನುವಾದಕ 



310 

ಪ್ರೇರಣೆಯ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನೋ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಸಡಗರದ ಸರಣಿಯನ್ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ 

ಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನವೀನ ಹಾಗೂ ಜೀವಂತ ನಿರ್ಮಿತಿಗಾಗಿ 

ಈ ಸೂಚನೆಯಾದರೂ ಅತೀ ವಿಶಾಲವೂ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಚಕವೂ ಆಗಿದೆ. 

ಕಥನ ಹಾಗೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇದೇ ರೂಪಾಂತರದ ಪಲ್ಲ ಟಣೆಯನ್ನೆ 

ಹೊಂದಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾವ್ಯ ಕಥನವು ಒಂದು ಸಾದಾ ಸರಳ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು 

ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುವ ಚಿತ್ರಣ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅನುವಾದವಾಗಿತ್ತು 

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ವರ್ಣನೆಯು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರತ್ತಿತ್ತು 
ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ವೃತ್ತಿ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರದ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲವೆ 

ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅರ್ಥವತ್ತತೆಯ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ 

ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಕಥೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲವೆ ಮಂಡನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 

ಅದರ ತಳಪಾಯಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಹನವಾದ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಆಗುವ ಪಲ್ಲಟಣೆ 

ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವತ್ತತೆಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಹುರುಳಾಗಿ ಹಿಂದಿನದರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬರುವದು. 

ಕ್ರಿಯೆಯು ತನ್ನ ಬಹಿರಂಗದ ಮೇಲ್ಬಾತಳಿಯ ಆಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು 
ಅರ್ಥವತ್ತತೆಯ ಜೀವಂತ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಬರುವದು. ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವು ಅದನ್ನು 

ಎತ್ತಿತೋರಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಒದಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಅಲ್ಲಿ ಇರುವದು. | ಪೂರಕ ಸಹಾಯಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಭಾವವೃತ್ತಿಯನ್ನು 
ಹೊರತರಲು ನೆರವಾಗುವದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಚರಿತ್ರ ಚಿತ ತ್ರಣವು ಜ್ರ ಡರಂತನ 

ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು  ಪ್ರಕಟಿಸುವದು ( ಇಲ್ಲಿ “ ಅದು '' ಎಂದರೆ ಆತೃ) ಉತ್ಕಟವಾದ 
ಕಥಾನಕ, ತನ್ನ ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಛಾಯೆ, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ 
ಸಂಪನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಟವಾದದುಯದ. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಹೆಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ 
ಮತ್ತು "ಗಹನ ಕಾತಾಸತಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮರ್ಪಕ ರಚನಾ ಶಿಲ್ಪವು ತ್ ಆಂತರಿಕ 
ಕಲಾಪ್ರೆ ೀರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುವದು. ಪ 3ವೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ 
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾವ್ಯಮಯ ಕಥನ ( ಕಥನ - ಕಾವ್ಯ) ದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಕಾರವು 
ಈಗಾಗಲೇ ರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಲ್ಪಾತಳಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪೆ ರೇರಣೆಗಳ 
ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅದು ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವು ಸಪ ಮೇಲೆ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಆರೋಪಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಧವಾ ತನ್ನದೇ “ರುವುಗಳ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಮಗ್ರ 
ತಿಂದೋಲನದ ಭಾವವನ್ನು. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಯೇ ವಿಚಾರ 
ಕಲ್ಪನೆಯ ಒಂದು ಸಜೀವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಗಲು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾವ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು 
ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ ವೂ ವೃತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲದ್ದೂ ಆದ ಆಂತರಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತೃಪ್ರೆ ಸಸ 
ದೋತ್ಕಕ ರ; ಸೂಚಕ ವರ್ಣನೆ ಉತ್ಕಟ ಅರ್ಥವತ್ತತೆಯ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ 
ಇನೂ ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ತಾದ್ಯತ್ಥ *ಡೂಂದಿಗೆ ಪ ದಿತೆಯನ್ನು 
ಅನುಸರಿಸುವದು. ಭಾವಗೀತ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳ ಬರುವ 'ನಿಯಂತ್ರಕ ಇಲ್ಲವೇ ಅನುಶಾಸಕ 
ದರ್ಶನ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವದು. ವಕಾಸದ ಪ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದೇ ಬೇರೆಯಾಗುವದು. 
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ಅದು ಕಥನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗುವಂತೆ ಬಹಿರಂಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನಿಷ್ಠವಾದ 

ಹೆಚ್ಚು ಚಲ್ಲುವರಿದ ರೂಪ ಪ್ರಕಾರದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು 
ಮಾರ್ಪಡುವದು. 

ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾದರಪಡಿಸಿದ ಕಥನದ 

ಮಂಡನೆಯೇ ಸರ್ಮಿ ಈ ಮಂಡನೆ ಅದರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಚೇತನ ಸತ್ವದ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ 
ಆಂದೋಲನದ ಮಹತ್ತತೆ ಹಾಗೂ ವೈಶಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. . ಕೆಲಸಲ ಒತ್ತಿ 

ಹೇಳಲಾಗುವದೇನೆಂದರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಪ್ರಾಥಮಿಕಯುಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ತ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. 
ಈಗಿನ ಬದುಕಿನ ಹಚ್ಚ ಹಸಿತನ ಮಾನವಕೋಟಿಯ ತರುಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶಾಲವೂ 

ಸರಳವೂ ಆದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಪರಮ ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುತಿತ್ತು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ನೈಜವಾದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇಂದಾಗಲಿ ಮುಂದಾಗಲಿ ಇನ್ನೆಂದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ಇದು ರೂಪವನ್ನು , ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ವಾಸ್ತವತೆಯೆಂದು ತಪ್ಪಿ ಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆ 

ಮಾನವನ ಜಗತ್ತಿನ ಇಲ್ಲವೇ ದೇವತೆಗಳ ಮಿಗಿಲಾದ ಹಿರಿದಾದ ಕಥೆಯೆನಿಸುವ 

ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಬಹಿರಂಗದ ಕ್ರಿಯೆಯ ರಭಸದ ಬಲಯುತವಾದ ನಿರೂಪಣೆಯೇ 

ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ರೋಮದ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾರತಿಯ ಬೃಹತ್ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 

ನಿರೂಪಿಸಿದ ಶುಭ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ತತ್ವಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಶತಮಾನಗಳ ಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ 

ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿ ಆಚೆಗಿರುವ ಮೂರು ಲೋಕಗಳೊಳಗಿಂದ ದೃಷ್ಟಾರನ 

(ಪ್ರವಾದಿಯ) ಯಾತ್ರ ಇವು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಸೃಷ್ಟುರನ ಕಲ್ಪಕತೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಲದ 

ಕಾಳಗ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಸಾಹಸಗಳಷ್ಟ ೇ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ವಸ್ತು ಗಳು ಅಂತ: ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕಾವ್ಯವು 

ಅತ್ಯಂತ ಆಂತರಿಕವಾಗಿಯೇ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಆತ್ಮದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ಈ ಕವಿಗೆ 

ಶಕ್ಕವಾಗಬಲ್ಲ ಮಹತ್ತಮ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾದರಿಯನ್ನು 

ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಗಹನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಂಡವಾಣಿಯಿಂದ ಅಪೇಕಿಸುವೆವು; 

ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವೆವು. ಅವನದೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚೇತನದ ನಿಯತಿಯನ್ನು 

ಮಾನವನಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಸಿರುವ ದೈವೀಕತೆಯ ದೇವತ್ವದ ಸನ್ನಿಧ್ಯ ರೀತಿ 

ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶನಗೊಳಿಸುವದು. 



ಪ್ರಕರಣ ಏಳು 

ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಚೇತನ 

ನಾವು ಯಾವ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುತ್ತಿ ದ್ಪೆ ೇೀವೆಯೋ ಆ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಕಾಸವು ಕಾವ್ವದ 

ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಬ್ದದ ಹಾಗೂ 

ಲಯಬದ್ಧ ಗತಿಯು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವ ಣೆಯನ್ನು ಅದು ಉಪಕ, ಮಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕಾವ್ಯಮಯ ಶಬ್ದವು ಚೇತನ ವಾಹಕವು ' ಆತ್ಮದ ಸ್ವಾ ಭಿವ್ವಕ್ತಿ ಯು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಧ್ಯಮವು. 

ಆತ್ಮದ ಆಂತಿರಿಕವಾದ ಚವನ ಯಾವುದೇ ಗಹನ ರೂಪಾಂತರವು. ಅದರ ವೈಚಾರಿಕ 

ತಾವರಣದ, ಅದರ ಕಾಣ್ಮೆಯ ರೀತಿಯ, ಅದರ ತ ಮಾದರಿಯ ಯಾವುದೇ 

ಆಳವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಃ ಬದುಕುವ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಅದು ಉಸಿರಾಡಿಸುವ 

ಶ್ವಾಸದ ಸಾಮರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದರ ಚ ಚೈತನ್ಮಗಳ ಹಿರಿ ಜಾಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಸತ್ಯದ 

ಗಹನಾಂ ತರವಾದ. ಕೂಠಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯು 

ಅದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಿರುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿಯೂ ತಃ ತಕ್ಕ ಹು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಬಲ್ಲ ಒಂದು 

ರೂಪಾಂತರ: ಬೆಳಕಿನ ಅಥವಾ 'ಸಾಮರ್ಥದ ವೃತ್ಯಾಸಗೊ ಾ7ಂಡ ತೀವ್ರತೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಅಂತರಿಕ 

ಹಿರಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಗಹನ ಸಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಅಂಥ 

ಒಂದು ಬದಲಾವ ಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಚೇತನ ನದ ಹೊಸ ಆಶಯಕ್ಕೆ, ಪರ್ಯಾಪವಾಗದಿದ್ದರೆ, 

ಆಗ ಯಾವುದೇ ಜೀವಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತ್ಯಾಭಿವ್ತಿ ಇರಲಾರದು. ಮಾತಿನ 

ಹಳೆಯ ಚಟಗಳೂ ವಾಡಿಕೆಗಳೂ , ಹೊಸ ಚೀತನವನ್ನು ಓಿಡಿದಿಡಲಾರವು. ಅವು ತಮ್ಮನ್ನೇ 

ವಿಶಾಲಗೊಳಸಿ ಆಳವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ರೂಪಾಂತರ ಸಿತ್ವಂತರ 

ಹೊಂದಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವು ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆಗೆ, ಆಕೃತಿಗೆ ದಾರಿ 

ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರಕಾರಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀ ಮನಸ್ಸಿನ 
ಸ್ಥಿತಿಪಾಲಕ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವು ತಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ 
ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮಾನದಂಡ ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಬಗೆಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 

ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗೆಗೆ ಆಗ್ರಹ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ 

ಸನಾತನವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಅದರ 
ದಾರಿ ತೆರೆಯಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ವಿಪರೀತ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಚಿಗಟ್ಟುವ 
ಶಿಲಾಭವನ ಇಲ್ಲವೇ ಕೊಳೆಯುವ ಅಳಿಗಾಲ. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಶುದ್ಧಿವಾದಿಗಳು 
ಭವಿಷ್ಯವಾದಿಗಳಾಗಿ ಊಹಿಸಿ ಕಂಗೆಡುವ ಕಾವ್ಯದ ಅವಗತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಟ ತ್ರಿಗಂಡಾಂತರ. 
ಈ ಶುದ್ಧವಾದಿ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಕಾವ್ಯದ ವೈಖರಿಯ ಎರಕಗಳನ್ನು "ಕಲವೊಂದು 
ರೋಗಿಷ [ವೆನಿಸಬಹುದಾದ ಏಚಿತ್ರತೆ, ಜನರೇ ಸುಬದವಾಗಿ ತಾಳಿಕೆಗೆ ಬಂದ 
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ತುಸು ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿಯೆನಿಸುವ ಬೇರ್ಪಾಟ ಇಲ್ಲವೆ 
ದೂರ ಸರಿಯುವಿಕೆ ಇದಿರಾದರೆ ಅಂಥ ಅವನತಿ ಬಂತೆಂದು ಆತ ಭವಿಷ್ಯ ತರ್ಕಿಸುತ್ತಾನೆ. 
ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವಂತ ವಾಜ್ಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯು 

ವು 
ಗೆ ೭ 
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ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಎಡೆಯು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಗಣನೀಯವಾದದ್ದು ಈಗ 
ಕೆಲ ಕಾಲದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆಳುವ ಚೇತನವೂ 
ಉದ್ಯೋಗವೂ ಬಹಳ ಸಲ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ 
ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿದವರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ 
ಬದಾಲಾವಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಚೇತನವು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ 
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ: ಪ್ರೇರಣೆಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಯಬದ್ದಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದಾಗಿದೆ. ಈ 
ಸಂಗತಿ ತನ್ನಮಟ್ಟಿಗೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬುದ್ದಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ 

ಅನುಕುಲವಾಗುವಂತೆ ಪರ್ಯಾವಪವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುವ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ಕೇವಲ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಮೇಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯವು 
ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಒಳಆಳದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಬುದ್ದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದ ನಿರ್ಮಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವೆಂದರೆ ತೀರ 

ಬಹಿರ್ಮುಖ ಸ್ನರೂಪದ ಕಾವ್ವ. ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ರೂಪದ ಆಕಾರದ ವಿಶೇಷತೆ ಯಿಂದಲೇ 

ಗದ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಬರುವಂಥ ಪದ್ಧಸರಣಿ. ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಂತ:ಪ್ರೇರಣೆ, 
ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂಥಹದು. ಕೂಡಲೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 

ವಾಗಿ ಯಾತರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೋ ಆ ಸತ್ವದ ಆಳ ಇಲ್ಲವೆ ಪಾತಾಳಿಯಲ್ಲಿಯ 

ಬದಲಾವಣೆಯದು. ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರಾಸ್ತವಿಕ ಗತಿಸರಣಿಗಿಂತ ಈ ನಡುವೆ ಬರುವ 
ಮನೋಧರ್ಮಿೀಯ ಸಾಧನದ ಬದಲಾವಣೆಯದು. ಆರಂಭಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ 

ಉತ್ಸ್ಫುರಣವು ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ: 

ಪ್ರೇರಣೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವೆ 

ಭಿನ್ನವಾಗುವುದು. ಅದರ ರೂಪ ಅಥವಾ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಬುದ್ದಿಶಕ್ತಿಯು ಭಾಷೆಯು 

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌದ್ದಿಕ ತಂತ್ರವೆಂದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯ ಖಚಿತವಾದ 

ಅರ್ಥ ಆಶಯದ ಸಾಧನವೆಂದು, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಒಂದು ನವಿರಾದ ಹೃದ್ಯವಾದ 

ಇಲ್ಲವೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೂ ಪ್ರಬಲವೂ ಆದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸುವ 

ಸಂಭವವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಭಾಷೆಯ ಕಾವ್ಯಾತ್ಕಕ ನೋಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಬೇರೆಯೇ ತರಹದ್ದು. 

ಅದು ಶಬ್ದದ ಜೀವಾಳದ ವಾಸ್ತವತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಚೇತನದ ಗತಿ ಚಲನೆ 

ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಅರ್ಥವತ್ತತೆ ಅವೆರಡರ ನಡುವಿನ ರಹಸ್ಯಮಯ 

( ಅನುಭಾವಿಕ) ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ 

ಸಾದರಪಡಿಸಿದ ಇಲ್ಲವೆ ಸಮರಸಗೊಂಡ ಇಲ್ಲವೇ ಖಚಿತವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನೋ, 

ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೊ ೇ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕವಿಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಅವನು ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವದುಸಿರನ್ನೂ ತುಂಬಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು 

ಆ ಶಬ್ದದ ಗರ್ಭಿತವಾದ ಜೀವಂತ ಸೂಚ್ಯತೆ (ವ್ಯಂಜನ) ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು 

ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಶಬ್ದವು ನಮಗೆ ಸಾದರ 
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ಪಡಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಭಾವವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದರ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ 

ಆತ್ಮದ ಚಿತ್ಸತ್ವದ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಅದರ 

ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಾವು ವಾಸ್ತವ 

ವಿಶ್ವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ 

ಪ್ರತಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ವೈದಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದಿಂದ 

ಎಶ್ವಚೇತನವು ಎಶ್ವಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಂತೆಯೇ ಕವಿಯು ತನ್ನ 

ಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಸೃಜನಶೀಲ ಶಬ್ದದಿಂದಾಗಿ ಜೀವಿಗಳ ವಸ್ತುಗಳ 

ಅನುಭವಗಳ ಒಂದು ಅಂತರಿಕ ವಿಶ್ವವನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಲಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಒಂಟಿ , 

ತುಣಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆಸ್ತಿತ್ತದಲ್ಲಿತರುತ್ತಾನೆ. 

ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಿತಿಯೂ ಸೃಜನವೂ ತನ್ನ ಅಂತರ್ಯಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ನಿಗೂಡ ಗುಹ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಗ್ಗುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಅತಿ 

ಬಾಹ್ಯವಾದ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಭಾಗವು ಕವಿಯ ಮನದ ಸೃಜನಶೀಲ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ 

ಅಪವಾದವಲ್ಲ. ಕವಿಯು ಒಬ್ಬ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಜಾದುಗಾರ. ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ತನ್ನ ಜಾದು 

ಮಂತ್ರದ ರಹಸ್ಯವೇ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಕವೂ ವಿಧಾಯಕವೂ 

ಆಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ವಹಿಸುವ ಭಾಗವೂ ಬೌದ್ಧಿಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ: 

ಪ್ರೇರಣೆಯದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ನಿ:ಶ್ವಾಸದಿಂದ 

ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ನಾಲೆ ಇಲ್ಲವೆ. ಒಂದು 

ಉಪಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ಇತರರಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ರಸಗ್ರಹಣವು 
ಕೂಡಬಹುದು ಒಂದು ಢಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರೇರಣಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೌದ್ಧಿಕ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ 

ಅಲ್ಲ... ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭೌವನೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ 
ಶಬ್ದವು ಅವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಶರೀರವೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾದ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ, ಸಮುಜ್ವಲಕರವಾದ, ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತವಾದ ಇಲವೆ ಅನಿವಾರ್ಯ 

ವಾದ ಉದ್ದಾರವೆನಿಸಬಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಹುಡುಕಬೇಕೋ ಅಥವಾ 

ಕಾಯಬೇಕೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ: 

ಪ್ರರಣೆಯದಾದ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆಯ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವ 

ಎಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೇ ಆನಿಸಬೇಕು 
ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಯ 
ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಕ್ಕವಾದ ನೆರನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು 

ಅನುಕೂಲಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. 

ನನ್ಮು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಅವುಗಳ ಹೊರ ರೂಪ 
ರಚನೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಲನೆಗಳನ್ನು ಸಂವೇದನೆ 
ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು "ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಸದ್ದು ಗಳ ಒಂದು ತಂತ್ರ 
ಇಲ್ಲವೆ ಉಪಾಯವೆಂದು ಕಂಡು ಬರುವುದು. ಮೂಲತ: ಬಹುಶ: ಅಡಿಸಾದು ಮಜ್ಜಾ 
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ತಂತುಗಳ ಮಂತ್ರಣ. ಬೆಳೆಯುವ ಬುದ್ದಿಶಕ್ತಿಯು ಸತತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ 
ಎದಿ ಅ 

ಹಾಗೂ ಜಟಲ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಕರಣೆ. ಅವುಗಳ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಗದಲ್ಲಿ 

ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತತ್ತಮ ಮನೋಧರ್ಮೀಯ ಅಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ನಿಲುಕಿ ನೋಡಿದರೆ, 

ಭಾಷೆಯ ಘಟಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು 

ತುಂಬುವ ಸಂಗತಿಯು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು 

ಮಂದ ಶರೀರದ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಜ್ಞಾತ ಮನಸ್ತರವನ್ನು 

ಮೀರಿದ ನಿಸರ್ಗ ಶಕ್ತಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಜಾಗೃತ ಇಲ್ಲವೆ ಉಪಪ್ರಜ್ಞಾತ ಮಾನಸ್ತರದಿಂದ 

ತನ್ನ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಮೂಲಭೂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ 

ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. 

ಮು ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದಿಕ ವೈಚಾರಿಕರು "ವಾಕ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಈ 

ಶಕ್ತಿಯ ತನ್ನ ಬಲದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತ ಪಾತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಜ್ಜಾ 

ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದರ ಸತ್ವ ಮತ್ತು 

ದರ್ಶನದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥಗಳ ತರಗತಿಗಳ ಇಲ್ಲವೇ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. 

ವಾಯಿಯ ಇಲ್ಲವೆ ಭಾಷೆಯ ರೀತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳ 

ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮಿಗಿಲಾದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವೃಶಿಷ್ಠ ತ್ಛ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಂಗಡಿಸಿ 

ನೋಡಲು ಶಕ್ಕ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ತರಗತಿ ""ಪಶ್ಯಂತೀ' ಆಥವಾ 

ನೋಡಬಲ್ಲ ವಾಕ್ ಎಂಬುದು. ಕವಿಮನಸ್ಸು ತನ್ನನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎತ್ತರದ 

ಶಕ್ತಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ವರ್ಣನೆ. ಅದು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೀತಿಗೆ ಮೌಲಿಕವೂ 

ಸಹಜವೂ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಾಕ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾತ್ರೆಯು 

ವಿಚಾರಗ್ರಹಣದ ಬುದ್ಧಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅರುಹುವುದಕ್ಕೆ 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಳವಡುತ್ತದೆ. ಕವಿಯ ಶಬ್ದವು ತನ್ನ ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ತಿಮೆಯಲ್ಲಿ 

ಅಂತರಿಕ ಲಯಬದ್ಧ ಶ್ರುತಿಗೆ ಜಾಗೃತಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನೋಟದ 

ಸಂವೇದನೆಗೆ ಆತ್ಮದ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಅನುಭೂತಿಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಭಾವ ಮತ್ತು ಜೀವನ 

ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ: ಹಾಗೂ ವಸ್ತುವಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಅವ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು 

ಕಂಡರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಾದರ "ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗದ್ಯಕಾರನು ತನ್ನ ನೆರವಿಗೆ ಪ ದರ್ಶಕ 

ಶಕ್ತಿಯನ್ನು “ಹೆಚ್ಚೋ ಕಡಿಮೆಯೋ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಾಸಿಯಾ ಕವಿಯು ತನ್ನ 

ದರ್ಶನವನ್ನು ಬೌದ್ಧಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತೆಳುವು ಮಾಡಬಹುದು. 

ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಭೇದವು ಉಳಿದೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಗ ಗ್ರಾಹಕ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಅದನ್ನೇ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ 

ಕಾವ್ಯೋದ್ಗಾ ರದ ಪ್ರಭುತ್ವ ದ್ರಷ್ಟಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ ಈ ಪಶ್ಯಂತಿ 

ವಾಣಿಗೆ ನೋಡುವ ನುಡಿಗೆ “ನಶನನದ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾಗೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನೇಕ 

ತರಗತಿಗಳಿವೆ. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸರಳವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ 
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ಕಾವ್ಯ ಮಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತತೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಇದು ತನ್ನ ತೀರ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ 

ಹೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿ ತೋರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಗಲೂ 

ಅದು ಮಂಡನೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಡಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಫುಟವಾದ 

ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲದ ಉಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವ 

ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಜೀವಂತ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ತರಬಲ್ಲ ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ಒಂದು 

ಸೂಕ್ಷ ೬ ಜೀದವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಎರಿನ 

ಷೃತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿಗೆ ಇರುವ ಸಾಮರ್ಥವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯಲ್ಲಿ 

ಇ ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಶಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ "ಮಾತ್ರವಲ್ಲ “ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು 

ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯ ಸುಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕಾಣ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ 

ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಭೇದವನ್ನು ಡ್ರೈಡನ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಡ ವರ್ಡ ಇವರ ಒಂದೊಂದೂ 

ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. 

ಡ್ರೈಡನ್ನಿಂದ 

')/210'೦ 10೮ 010 ೫/೩5 6010 ೫/1! 50 71000 ೦೩೮, 

1೧ 111171 ೩107೮ '!1/25 14107೩1 10 10೩50:- 

(ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಲೀಲ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು 

ಅವನಿಗೇ ಸಹಜಗೊತ್ತು) ಇನ್ನು ವರ್ಡ್ಗವರ್ಥನಿಂದ 

']'!0 ೫೫೩1೫೦5 005100 117011 687006; 0! (70% 

((-616 (110 50೩/1178 ೪೫/೩೫೦5 17 8160: 

ಹಿ. 00೦! 0೦೬16 170 0 0೮ 8೩೫, 

17 500 ೩ ]೦೦ಟ೧ 0೦7[೩೧).. 

( ಅವುಗಳ ನೆರೆಯು ತೆರೆಗಳು ಕುಣಿದವು. ಆ ಮಿನುಗುವ ತೆರೆಗಳನು ಮೀರೆ ನಲಿದವು 
ಅವರ ಅಂತಹ ಹಿಗ್ಗಿನ ಮೊಳಗಳಲಿ ಕವಿ ತಾನೂ ಹಿಗ್ಗದೆ ಇರಲಾರ) 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಕ್ಲುಪ್ಪವಾದ ಗದ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ 
ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಂತ ಪರಿಸು ಟತೆಯಿಂದ ಆಳವಿಲ್ಲ ್ಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿ ಯೆಯ 
ಬದ ಭಾವನಾ ಕೇಂದ್ರ ವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲ ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಕಾವ್ಯಮಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಃ. ಸೂಚನೆಯು. ಅದನ್ನು ಭಾವಗಮ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿಸಿದೆಯೇ 
ಹೊರತು ಬರೆ ಬುದ್ಧಿಗ್ರಾಹ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕ ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ನ 
ಭಾಷೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಉಜ್ವಲ ಸ್ಪಷ್ಠ್ಛತೆಯ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಾವ್ಯಮಯತೆಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತ 
ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೂ ಈ ಗಡಿನಾಡಿನಿಂದ ಕಾವ ದೂರವಿದ್ದು. 
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕಂಡು ಕೊಂಡ ಬಾಳಿಕೊಂಡ ಒಂದು 
ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತ ಆಲೋಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 
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ಅದಕ್ಕೆ ನೊಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಹಿರಿದಾದ 

ಗಹನವಾದ ಮತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚು ಚೆಲುವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು 
ತಾಳಿರುತ್ತದೆ. 

ಎರಡನೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಉತ್ಕಟತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನವುರಾದ 
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರ್ಯಾಪ್ತತೆಗೂ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃರ್ಧ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆ 

ಯತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾವ್ಯದ ಕಾಣ್ಮಿಗೆ ಭದ್ರವೂ ಪರ್ಯಾಪ್ತವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 

ಚೈತನ್ನಮಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ 

ಭೇದವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ತನ್ನ ಕೆಳಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನವು 

ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಾಜ್ಯ ಯತೆಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು 

ಬಗೆಯ ಮಜ್ಜಾ ಮಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. “ಆದರೆ ಅದರ ಭಾವ ಇಲ್ಲವೆ ವೃತ್ತಿಯು 

ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೂ ಆದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾದ 

ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಪದಪ್ರ ಯೋಗದ ಸೂಚ್ಯವಾದ ತಿರುಪು, ಸರ್ಪಕತೆ, ಪರಿಸ್ಪುಟತೆ ಸಂಪನ್ನತೆ 

ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಲು ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಕವಿ 
ವಾಣಿಯೂ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ 

ಉನ್ನತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಬೇರೊಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗದ್ಯದ 

ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಾಜ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಾವ್ಯದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವಿದೆ. 

ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕಾವ್ಯಮಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತತೆಯೂ ಗದ್ಯದ ಪರ್ಯಾಪ್ಪತೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಿದ್ದಂತೆ ಭಿನ್ನತೆ 
ಬರುವುದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶದಲಯಬದ್ಧ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ 

ತರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾದರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಪೋಪ್ನಿಂದ 

1೦775 ೦೯ 5510105 1710 ೧10 0[/['6 

ಡಿಗೆ ೧0೦೪/ ೩ 00001೮ 00/5, ೩೧6 7೦೪/ ೩ ೫೦ಗೆ6. 

( ಅಣುಗಳೂ, ವ್ಯೂಹಗಳೂ ಒಗೆಯೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧು ದವೀಗ ಒಂದು ವಿಶ್ವವು ಒಡೆಯೆ) 

ಇನ್ನು ಹಿರಿದಾದ ಚೇತನ, ಕಡಿಮೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಪಿತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ 

ಮತ್ತು ಎಚಾರ ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನದ ಉನ್ನತತೆ ಇವು ಇನ್ನೂ "ಭವ್ಯ "ಮಹೋನ್ನತಿಯ 

ಕಾವ್ಯಮಯ ವಾಜ್ಮಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಿಲ್ಬನ್ನ ಕೆಲವು “ಹೆಚ್ಚು 

ಬಾಹ್ಯ ರೀತಿಯ ವ 

110೯16 10801078 11೩17178 17073 130 ೦7070೩1 5101, 

710 ೧160005 ೧17 ೩೧೮ ೦೦೫10507, 60% 

0 00810171055 7೮೯6110೧ 

( ನೆಗೆದೂಗೆದು ಅಧೋಮುಖ ಧಗಢಥಗಿಸಿ ವಿರಳಾಂತರಾಳದಿಂದ ಘೋರ ಭೀಭತ್ಸ 

ಎನಾಶದಾರಿಯೊಡನೆ ಕೆಳಗೆ ತಳವಿರದ ನರಕದಾಳಪಾತಳಿಕೆ....) 

ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಮಾನದ ತೀವ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚೈತೆ 
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ವ್ಯಂಜನೆಯ ಸೂಕ್ಷ ತೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾವ್ಯಮಯ ವಾಜ್ಯ ಯತೆಯ 

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಡ್ಗವರ್ಥನ ಅನೇಕ 

ಕಾವ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು. 

ಗಿ10 ೦1, ೫1೦01 17 17)/ 1081 ೪/೩5 10೩/೧ 

111) 1111101) 17870210, 1 6010100 

1110. (೩5, 11 5710013೦ ೫/೩1ಓ5 10 502). 

( ಮತ್ತು ಎನ್ನೆದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಂದಾಗ ನಿನ್ನಯ ಸಕಾಲಿಕವು ಆದೇಶ ತಳ್ಳಿದೆನು ನನ್ನ 

ಕಾಯಕವನ ಅಡ್ಡದಾರಿಯ ನುಣ್ಣನ್ನೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ) 

ಈ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಾಜ್ಮಯತೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು 

ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನೈಜ ಕಾವ್ಯಾತ್ಠಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ 

ಉಚಿತ. ಸಮರ್ಪಕ ರೂಪಕ ಮತ್ತು ಉಪಮೆಗಳಿಂದ ಪದಪ್ರಯೋಗದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ 

ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ವಿಚಾರದ ಶರೀರವನ್ನು ಅದ್ವೀತಿಯ ಸುಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ 
ವ್ಯಂಜನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಚೇತನ ಹಾಗೂ ಸಾನ್ನಿದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ 

ಮಾತಿನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಭಾಷೆಯ ಮುಖಾಂತರವೇ ಅದೇ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವರ್ಡ ವರ್ಥನ : 

110 ೮) ೩೬ 5೩೧ 01 77/1118 121; 

1.11೮ 0೫111811('5, 100, 1೮ 6೬510 1೫; 

8( ೩1! (01785 ೮15೮ ೩0೦೬! 11೦ 68೪/7 

117017 18)/-1117೮ ೩೧6 (70 ೦೧೦೦೯೧1 7೩೪೫೧; 

( ಅವಳ ಕಂಗಳು ಸಂಜೆ ಚೆಲುವಿನ ಚುಕ್ಕೆಯಂದದಿ ಅವಳ ಕೆಂಗನಿಗೂದಲು ಅದುವೆ 
ಸಂಜೆಯ ತೆರದಿ, ಉಳಿದುವೆಲ್ಲವು ಅವಳ ಮೈಸಿರಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಕಳೆಯ ಮಧು 
ಮಾಸದ ಮುದವ ಮುಂಜಾವಿನಿಂದೆ) 

ಹಾಗೆಯೇ ಶೆಲ್ಲಿಯ - 

'/!100 0೩715 081೮ 0೦೮ 77178100 
1.0೪೮ 01/5! 1081905 10 ೪೫/೦1-01! 7050, 

110 ೫/೦೩ ೦೧೮ 15 5178100 

10 ೮76016 ೪/1೩! 1! 0೧೦೦ ೦5508500; 

115 ೩551005 ೪೫111 7008 100 
55101775 700% 701005 0೧ 1180; 

811811 7೦೩೦೧ ೪111 1700 1700, 

1.116 (70 800 8:01 ೩ ೫11೧ 510). 
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( ಎದೆಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಕಲೆಬೆರೆತಾಗ ಒಲವು ಮೊದಲು ಬಿಡುವುದ ಗಟ್ಟಿಕಟ್ಟಿದ ಗೂಡನು 
ಬಡ ಜೀವನೆ ಬಿಡಿ ಬಲಿಯಾಗುವುದು ಸಹಿಸಲು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಪಡೆದುಂಡುದನು. ಅದರ 
ಏಕಾರಗಳು ತೂಗುವವು ನಿನ್ನ ಬಿರುಗಾಳಿ ತೂಗುವಂದದಿ ಹ ಶರದಿ ಮಂಡೆ ಕಾಗೆಯನ್ನು, 
ಪ್ರಖರ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಭೆ ಆಣಕಿಸುವುದು ನಿನ್ನ, ಸೂರ್ಯನಂದದಿ ಚಳಿಯ ಬಾನಿನಿಂದ). 

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾವ್ಯವು ವಿಪುಲವಾಗದ್ದು ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು 
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕಾವ್ಯವಾಣಿಯು ಸಾಧಿಸಲು 
ಶಕ್ಕವಾದ ಉನ್ನತಿಯ ಪರಮಾವಧಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವು 

ಸ್ಪಂದಮಾನವಾಗಿ ಅರಿಯಬಹುದಾದ ಇನ್ನೂ ಆತ್ಮೀಯ ದರ್ಶನವಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಆಳಕ್ಕೆ 

ಹೋಗಬಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವವಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಉತ್ಕಟವೂ ಆವಿಷ್ಟಾ ಹರವೂ ಆದ ಭತ: 

ಇದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಇಲ್ಲವೆ ಚೈತನ್ಶ್ಯಯುಕ್ತವಾಗಿ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಶೈಲಿಯು ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಪ್ರಕಾಶನದ.ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ 

ಈ ಪ್ರಕಾಶನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮನಸ್ಸು ವಸ್ತುವನ್ನು ಭಾವವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿರಿವಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಒಡೆದೆದ್ದು ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಲೆ 

ಆದ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಫೋಟ ಇಲ್ಲವೆ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತದೆ 

ಅಥವಾ ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳಕು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಸ 
ಹುರುಳುಗಳ ಎಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಂತರಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಹೆಚ್ಚು ಗಹನವಾಗಿ 

ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಳಿಸುವ ದರ್ಶನದ 'ಭಶನೆಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ "ಪತಿಕ್ರಿ ಯೆಯ 

ಪ್ರಕಟೀಕರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾಶಕ ಕಾವ್ಯವಾಣಿಯು ಫಕ್ಕನೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ 

ಅದೂ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡ್ರೈಡೆನ್ನಲ್ಲಿ 

ಗಿ.೧೮ 087೩0150 ೪/೩5 ೦೧೦೧೮ 10 115 1೩0೮ 

(ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದರ್ಶನ ತೆರೆದಿತ್ತು ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಅವನ) 

ಸುತ್ತ ಲಿನ ಬರೆ ಕಾವ್ಯಮಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಾಜ್ಮಯತೆಯೊಳಗಿಂದ ಅದು ಒಡೆದೆದ್ದು 

ಹೊರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯಂತೆ ನಡು ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

[13೮ 10೩೧5 ೮೦0೦೦5 7೮೧6೦೯ 
10 5078 ೫0೮೧ (70 50೧ 15 711(0:- 

10 5078 0! 520 017805, 
1.11: (7೮ ೪೫/1೧70 1770080 ೩ 1706 0611, 

( ಚೇತನವು ಮೂಕವಿಲೆ ಎದೆಯ ಪಡಿದನಿಗಳು ನುಡಿಯಲಾರವು ಯಾವ ಹಾಡನೂ 

ಖಿನ್ನ ವಿಲಾಪಿಕೆಗಳ ಹೊರತು ಯಾವ ಬೇರೆ ಹಾಡನೂ ಪಾಳ್ಗಿದ್ದ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ 

ಗಾಳಿಯಂದದಿ ತಾನು) 

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲಿಷ್ಠ ದ್ವನಿ 

ವ್ಯಂಜನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂತೆಯೂ ಸಂವಾದ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಮಾಡುತ್ತ 

ಚ 
್ ಷ (451 

( 

ಎರ 
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ಉಳಿದ ಭಾವಗೀತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಿಸುತ್ತ ಈಗ ತನ್ನನ್ನು ಮೀರಿ ಆಚೆಗೆ ಹಾಯ್ದು 

ಒಂದು ದೀಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ನೀರವತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಕಾವ್ಯಮಯ ಶಬ್ದದ 

ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ತಾನೇ ಸ್ವತ: ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭೂತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೂ ನೈಜವೂ 
ಆದ ತಾದ್ಯಾತೃವನ್ನು ಭಾಮಿಸುತ್ತ ವಹಿಸುತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. ದು ಸುಕ್ಸಿಷ್ಟವಾದ 

ನವಿರಾದ ಮರ್ಯಾಪ್ತತೆಯೊಳಗಿಂದ ಉಜ್ವಲ ಪದ ಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ. 

ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವೂ ನಾಜೂಕು ಧ್ವನಿವಂಜನೆಯ ಒಂದು ಉಜ್ಜಲ ಗಾಂಭೀರ್ಯಕ್ಕೆ 

ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ - 

ಓಗಿ! 70೦೪/, ೩1೩5! (0 ೧೦೦೯ 501110 15 
17171150700, 1೦೯ 5077೮ 1೩1! ೦! 115, 
1೧ ೩ 000)/ 110 ೩ 81೩೪೦, 

( ಮತ್ತೀಗ ಅಕಟ ಆಬಡಜೀವ ತನ್ನ ಆವುದೊ ದೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಸೆರೆಯಾಳು, ದೇಹದೊಳು 

ಗೋರಿಯಂದ....) ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೂ ಅದ ವಿಚಾರ 

ಸರಣಿಯ ಗತಿಯನ್ನು ಅದು ಅಡ್ಡ ಹಾಯುತ್ತದೆ. ವರ್ಡ ವರ್ಡನ ಓಡ್ ಟು ಡ್ಯೂಟ 

(೧4 10 440) ಕವನದಲ್ಲಿಯಂತೆ 

1೮ (1115 1700210700 70೮6೧77 (06. 

(ನನಗೆ ಈ ಅನಿಯಮಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಣಿಸುವುದು ) ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕವನದ 

ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೊಸತಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವಂತೆ ನೆಗೆಯುತ್ತದೆ- 

506 ೪/೩5 ೩ 0೧೩೧017 ೦" 661180! 
11/1100 15! 500 810೩1700 ಟ೧೦೧ 77) 5180! ; 
ಹಿ. 10%01/ ಗಿ೧೧11೦೧, 5071 
10 00 ೩ 7301707/'5 ೦7೩77೦7! 

( ಅವಳೊಂದು ಆನಂದದ ಅಪ್ಪರೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಿಂಚಿದಾಗ, ಚೆಲುವಿನ 
ಹಿಶಾಚಿನಿ ಕಳುಹಿಸಿದ, ಕ್ಷಣದ ಅಲಂಕರಣವಾಗುವಗೋಸುಗ) ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಓಡಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಆದ ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಒಡಮೂಡಿಸುವ ಈ 
ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗಿನ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇದೇ ಕವಿಗಳಿಂದ 
ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶೆಲ್ಲಿಯಿಂದ :- 

(110೮ 51107! 1007, 

17 11೦ 17101108 5೪/೦೦೧, 

( ಮೌನ ಛಂದಿರ ಶುದ್ಧ ವಧ್ಯಾಂತರವ ಮೂರ್ಛೆಯೊಳಿರೆ) ವರ್ಡ ವರ್ಥನಲ್ಲಿ 7 

'110)/ 118581 0೦೧ 108! 17/೩76೮ ೮೮ 
')1100 15 070 01156 0೦8 50111060. 
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(ಮಿಂಚುವವು ಅವು ಒಳಗಣ್ಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದುವೆ ಒಕಾಂತದ ಪರಮಾನಂದಕ್ಕೆ) ಇಲ್ಲಿ 

ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳಗುವ ಕಾವ್ಯದ ವಾಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಅದು 

ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಚೈತನ್ಯಮಯ 

ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಟರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು 

ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಂತ:ಪ್ರೇರಣೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ, 
ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಗಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮ ೮ ಒಟ್ಟಾ ರೆ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಭೇದವು ಒಂದು ಬೆಳೆಯುವ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ 

ಅಂತ:ಪ್ರೇರಣೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಆಶಯದ ಅರ್ಕತೆಗೆದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ 

ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರವಾದ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಲಾಗುವ ಸಂಗತಿಯು 

ಅಂತ:ಪ್ರೇರಿತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಚಿತವಾದದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆದ ಏನೋ 

ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ತೀರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಶೂನ್ಯ ಕಾವ್ಯವೆ ತನ್ನ ಆಶಯದಲ್ಲಿ 

ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಸೂಚನೆ ಕೆಲವೊಂದು 

ಸುತ್ತ ಬಳಸಿನಿಂದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದು ಈ ಅಂತ:ಪ್ರೇರಣೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು 

ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಬೌದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ 

ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಅಂತ: ಪ್ರೇರಿತ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸಾಧಾರಣ 

ಬುದ್ಧಿಮತ್ತ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಸಂಕ ಕಟ್ಟಲಿಕೆ ಯತ್ನಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯ ಭಾಷೆಯ 
ಮೂಲಕ ಇವೆರಡು ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಾಚಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು 

ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತೀರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂದೂ ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಂದುವಿಗೆ 

ತರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಫಕ್ಕನೆ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿದಾಟ ಅಂತ:ಪ್ರೇರಿತ 

ಶುದ್ಧ ಅನುವಾದಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ತೊಡಕು 

ಪರಿಹಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕಟ ಪ್ರಭೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. 

ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕಲ್ಪಕತೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ 

ಭಾಷೆ ದ್ರವ್ಯತ: ಅದೇ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಮೀರಿದ ರಸವಿದ್ಯೆಯ 

ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂತ: ಪ್ರೇರಿತ ಉಜ್ಜಲತೆಯ 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಷೆಯ ಆಚೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರದ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತ ಕವಿವಾಣಿಯ 

ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಾಣಿಯು ನಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ದೀಪ್ತಿ ಸೌಂದರ್ಯ 

ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷುಣ್ಣವಾದ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜತೆಗೆ 

ಅತ್ಯುನ್ನುತ, ಅತಿವಿಶಾಲ ವಿಚಾರ, ಕಾಣ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ 

ಹೃದಯಂಗಮವಾದ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ತನ್ನ 

ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಕೇವಲವೂ ಪ್ರಕಾಶಕವೂ ಆದ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ 

ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ರೀತಿಯ ಒಂದು 

ಇಂದ್ರಜಾಲಿಕ ರೂಪಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವರ್ಡವರ್ಥನಲ್ಲಿ 
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ಡ.. ೫೦1೦೮ 50 0711111೧78 70'೦೯ ೪/೩5 00೩/6 

17. 51108-11111೮ 11017 (೦೦೦-01೧, 
870೩178 17೮ 511070೮ ೦1 (0 50೩5 
ಹಿ171078 17೮ 12/1705! 10011005- 

( ಅಂಥ ಜುಮ್ಮೆನಿಪ ದನಿ ಹಿಂದೆಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆಯಿಂದ, 

ದೂರದ ಹೈಬ್ರೆಜ ದ್ವೀಪಗಳ ನಡುವಿನಿಂದ, ಕಡಲ ಮೌನವನೊಡೆದು ಬರುವುದಲ್ಲ.) 

ಕೆಲಸಲ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಿಮಂತ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಯುಕ್ತ ಶೈಲಿಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

1109/೮5 18081 0೮1೦೯೮ (70೮ ೦೫ 0701 7೮65 

10 1188178700 10 (0) 1000178 10೩೮6; 

1100 608 0705081೮ 110 51875 17017. ೫7೦೧೯; 
ಸಿ10 100೮ 7105 ೩7೦1೦೧! 10೩%೮೧5, 1೧70080 00, ೩೯೮ 17೧50 

೩76 50೦೧8 

ಹೂವು ನಗುತಿದೆ ನಿನ್ನೆದುರು ಹಾಸುಗಳಲಿ, ನಡುಗಂಪು ತುಳಿದು ಚೆಲ್ಲಿವೆ ನಿನ್ನ 
ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡಿನಲಿ, ನೀನೆ ಕಾಪಾಡುವಿ ತಾರೆಗಳ ತಪ್ಪು ತಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನತಮ ದಿನವು 
ಬಲ. ಪುನರ್ನವವು ನಿನಿ _ಂದ) 

ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಲ ಅದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ 
ಪ್ರಕಾಶಿತ ಶಬ್ದದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವ ದೀಪಕವಾಣಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

10 0೩1೩7೩೦೬ ॥010%/ 101೯ (707270 17077 (0 $51000; 
110. 73076 50೩11 87೮1! ೦8 71170 170 508507 7೦೧8; 
1 107೮ (30 700005 117081) (೮ 7300708175 (70೧8, 
110 111705 0೦೫71೮ 10 776 17017 (7೮ 76165 08 51000, 

( ತಡಸಲು ಮೊಳಗುವವು ಕಹಳೆ ಕಡಿದೇರಿನಿಂದ, ಇನ್ನು ನನ್ನಳಲು ಕೆಡಿಸದು ಯತುಮಾನ, 
ಮಲೆ ಮೇಳದಲಿ ಕೇಳುತಿಹೆನು ಮಾರ್ದನಿ ಧ್ಯಾನ ಗಾಳಿ. ಬರುತಿಹುದು ಬೀಸಿ ನಿದ್ದೆ 
ಗದ್ದೆಗಳೊಳಗಿಂದ) 

ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪಕತೆಯ 
ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾಣ್ಯಯ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಅಜಜ ಸಾಂದ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹ ತನ್ನನ್ನೂ ಮೀರಿ ಆಚೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶದ 
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೆಗೆವಂತೆ ತೋರುವುದು. 

ಕವಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕವಿವಾಣಿಯ ಈ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ 
ಸೌಂದರ್ಯದ ಇಲ್ಲವೆ. ಗಣನೀಯವಾದ ಹಿರಿಮೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. 
ಆದರೆ ಮಾನವೀ ಮನಸ್ಸು ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಬೇಡುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವೂ ವಿರಳವೂ 
ಅದದ್ಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದು ಅಂತ: ಪ್ರೇರಣೆಯ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಅಥವಾ 
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ಆತ್ಮಪ್ರ ಕಾಶಕವಾದ ಉಕ್ತಿಯು. ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸಿ 

ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ಮಾತ್ರ ವಲ್ಲ ಅದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಃ ೦ತ ಗಹನವಾದ. ಕಾಣ್ಮೆಯ ಬೆಳಕನ್ನೂ 

ಭಾವನೆಯ ಆನಂದವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. (ಟಾ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ವ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ವಸು ಗಳ 
ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ಹಿಯ 

ರೀತಿಯ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಳದ ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ನಿಲುಕುವಂತೆ 

ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಂತ: ಪ್ರೇರಿತ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿವಾಣಿಯ ಉತ್ಕಟತೆಯ 

ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿವೆಯೋ ಅಂಥವರೇ ಮಹತ್ರಮ ಕವಿಗಳಾಗಿ 

ಹೋದರು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಟಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಷಣಗಳು 
ವಿಪುಲವಾಗಿಯೇ ಒದಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ 

ಭೇದವಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತತ್ವತ: ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ 

ಬಗೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಯಾ -ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದರ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ 

ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠವಾದ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುದರ್ಶನಗಳ ಈ ಬಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ. ನಾನು ಉದಾಹರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು 

ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯತ್ಥಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾದರಿಯ ಕಲ್ಪಕತೆಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಧುರೀಣ 

ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುವವೊ, ಅಂಥ ಲೇಖಕರಿಂದ. ಆದರೆ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯು ಕಲ್ಪಕತೆಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ 

ದನಿಯಿಂದಲೇ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುವರೋ ಅಂಥ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು 

ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಭಾಷೆಯ ಬೇರೊಂದೇ ಜಾಡನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ 

ತೋರುವದು. ಹೆಚ್ಚು ಬೌದ್ಧೀಕರಣಗೊಂಡ ಅಂತ:ಪ್ರೇರಣೆಯ ಸ್ವರ್ಶದಿಂದ ಇದರ 

ಲಕ್ಷಣವಾದ ಸ್ವರದ ವಿಶೇಷತೆ ಬೇರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶೇಕ್ಸಪಿಯರ್ನಿಂದ ಹಾಗೂ 

ಕ್ಲಾಡಿಯೋನ ಭಾಷಣದ ಇಂಥ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಉದಾಹರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. 

ಗ್ರ, 001 10 010, ೩೧೮ 8೦ ೪೫/೮ &೧0೪/ ೧೦! ೪/೦೫೦, 

0 116 17 ೦೦16 0೦05೧೦೦೧, ೩೧ (0 70(; 
7715 5೮75101೮ ೪೫/೩1೫7 7701107 10 0೮೦೦೦77೮ 

ಡಿ. 17೧೦೩0೦6 ೦೦16, ೩೧0 (7೮ 6601180106 57111! 

0 0೩07೮ 11 7೦೧/ 110005, ೦೯ 10 705160 

17: (111178 7೮8107 ೦8 17108-110000 100; 

10 0೮ 1177050016. 11 1120೮. ೫10೫/1೦55 ೫1705, 

ಓ6 010977 ೪೫/10 7೦510೮55 ೫101070೮ 7070 ೩0೦! 

130೮ 7೮೧6೩/7/ ೪/೦6: 

( ಏ ಕೆವಲ ಸಾಯವದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವದು ಎಲ್ಲೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು; ತಣ್ಣನೆ 

ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿ ಕಡೀ ಬಿದ್ದುಳಿದು ಕೊಳೆಯುವುದು ಅರಿವುಳ್ಳ ಈ ಚಲನೆ ನಾದಃ 

ಹೆಂಟೆಯಾಗುವುದು, ಮತ್ತೆ, ನಲಿದ ಚೇತನ ಬೆಂಕಿಪೊಂದಿ ಮುಂದೇಳುವುದು, ಇಲ್ಲವೆ 

ದಟ್ಟ ಕವಚದ ಹಿಮದ ಜಮ್ಮು ಗುಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು, ಕಂಗೆಟ್ಟ ಗಾಳಿಗಳಿಗೆ 

ಸೆರೆಯಾಗುವುದು, ಮೇಣ್ "` `ಏಂಸ್ರನಿಷ್ಕರುಣದಲ್ಲಿ ತೂಗುವೀಲೋಕದಾ, ಸುತ್ತು 
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ತೂರಾಡಿಸುವುದು) 

ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕಾವ್ಯಭಾಗ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ್ತಿ 

ಜೀವನ ಚೇತನದ ಹಾಗೂ ಆದರ ಭಾವನೆಯ ಒಂದು ಅಂತ:ಪ್ರೇರಿತ ಉತ್ಕಟತೆ ಇದೆ. 

ಅದನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾದ ಹಾಗೂ ಸಾರವತ್ತಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ 

ಳಸಲಾರೆವು. ವೈಚಾರಿಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಸೀಮೆಗೆ ಒಪ್ಪದಂತೆ ತೋರುವ ಕಲ್ಪನೆಗಳೂ ಈ 

ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕೃವಾಗಿ ಆದೆ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಕ್ಷಪಿಯರನ 
11105 00! ೩ ೫೩!ಓ1೧8 50೩00%/,.... 

1 15 ೩ 1೩1೦ 

1010 0) ೩೧ 1010( 1011 ೦1 $0ಟ೧0 ೩೧6 0// 

51871191178 70011೧8 - 

(ಬಾಳೊಂದು ನಡೆದಾಡುವ ನೆಳಲು... .. ಅದೊಂದು ಕತೆ ಮಂಕನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದುದು 

ಸದ್ದುರೊದ್ದುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದುದು, ಅರ್ಥವಾಗದು ಏನೇನೋ) 

ಇದನ್ನು ಶೆಲ್ಲಿಯು ಮಾರ್ದನಿಸಿದ ಬಾಳಿನ ಈ ತತ್ಸಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ 

ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು 

110೩%೦೧'5 1180! 100೪೮೯ 501705, 0೩/05 50800%/5 11; 
1.110, 10 ೩ 60770 ೦1 171೩7)/-0010ಟ7660 81855, 
5(8175 (10 ೪/111೮ 7೩018706 ೦" 810೯710), 

₹17(11 120೩/೧7 1೩177105 1! 10 17೩81705. 

(ದಿನದ ಬೆಳಕು ಎಂದೆಂದು ಬೆಳಗುವುದು, ಬುದ್ಧಿಯ ನೆಳಲುಗಳು ಓಡುವುವು, 

ಬಾಳು ಬಣ್ಣಗಳ ಗಾಜು ಗುಮ್ಮಟವು, ಚಿರಂತನದ, ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದು ಕೊನೆಗೂ 
ಮೃತ್ಯು ತುಳಿದದನು ತುಣುಕಿಸುವುದು) 

ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜೀವಾ'ತ್ಫ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂತ:ಪ್ರೇರಣೆಯ ಬಣ್ಣವು ಅದರ ಒಂದು ತೀವ್ರ 
ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂ ನಾವು ಅದರ ಎಚಾರವನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವೆವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ 
ಸಂವೇದನೆಯು ನಮ್ಮ ಮಜ್ಜಾತಂತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ನಮಗೆ ಅನಿಸುವಂತೆ 
ತೋರುವುದು. ಇನ್ನೊ ದರಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಮನಸ್ಸೆ ಸೇ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ 
ಹಾಗೂ ದೀಪ್ತಿವಂತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯ "ಒರಿದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವದು 
ಸದ್ಯದ ಮಾನವೀ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶೇಕ್ಷಪೀಯರನ ವಾಣಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸಿದ ಆ 
ಚೀತನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು. ಕಠಣವಾಗುವದು. ಈ ಮನಸ್ಸು '`ಅಿನಂತರದ ಕವಿಗಳಿಗೆ 
ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಂತನಪರ ಇಲ್ಲವೇ ಉತ್ತೇಜನ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಯ ಇಲ್ಲವೆ ಆ 
ಬುದ್ಧಿಯೊಳಗಿಂದಲೇ ಎದ್ದ ಅಂತ:ಪೆ ಪ್ರೇರಿತ. ಮನಸ್ಸಿನ ಓದಂಡೇ ಅದ ಛಾಯೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ ದನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತಿ ರವಿರುತ ಶದೆ. ಆದರೂ ಬರಲಿರುವ 
ಕಾವ್ಯದ ರೀತಿಯು ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ' ಆಹಳೆವ ಕವಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ 



25 
ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಅಂತ:ಪ್ರೇರಿತ ಉತ್ಕಟತೆಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಿಗಿಲಾದ 
ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ತಿರುಗಿ ಪಡೆದು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 
ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಕಗೊಂಡ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಳೆಯದರಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಬೇರೆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಅದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಧ್ವನಿ 
ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಗೆ ಅತೀತವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಆನಂದದ ನಿಕಟ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ 

ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ನುಂಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದ ಅಂತ:ಪ್ರೇರಿತ ಮನಸ್ಸಿನ 

ಭಾಷೆಯಾಗುವದು. 

ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಈ ಕಾವ್ಯವು, ನಾನು ಸೂಚಿಸಿದ ಮಾದರಿಯದೇ ಆಗಲಿದೆಯೆಂದು 

ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶವು ತಾನು ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳ 

ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತರ್ತಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವದೇ ಇದ್ದರೆ ತನ್ನ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 

ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಲ್ಲಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಲು ಅದನ್ನು ಅಂತರ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ 

ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದೇ ದಾರಿಯೇನೆಂದರೆ, 

ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬೌದ್ಧೀಕರಣಗೊಂಡ ಬಾಹ್ಯರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಹಾಗೂ 

ಸಂವೇದನೇಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಬಲ್ಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮೇಲ್ವಾ ಯ್ದು ಅದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ 

ಅಂತ:ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ದರ್ಶನದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪಕತೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 

ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಆ ಭಾಷೆ ಅಂತ:ಪ್ರೇರಿತ ಸಂವೇದನೆಯದು. ಅಂತ:ಪ್ರೇರಿತ 

ಭಾವನೆಯದು ಅಂತ:ಪ್ರೇರಿತ ಜೀವಂತತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯದು. ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ 

ಪರಿಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮೀಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅಂತರ್ತಮ ಎಚಾರವನ್ನು 

ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು, ಜೀವನವನ್ನು ತಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು 

ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಹಿಡಿದಿಡಬಲ್ಲದು. ಕಾವ್ಯದ ದನಿಯು 
ನಮಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಸೀಮೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ 

ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಆಚೆಯ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ದೇ ಜೈವಿಕ ಪಾತಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಂತರ್ತಮ 

ಹಾಗೂ ಅತಿ ವಿಶಾಲ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾದಾತ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮುಜ್ವಲ ಪ್ರಭಾಸ್ಪೋಟ 

ಹಾಗೂ ಪರಮಾನಂದದ ಉದ್ರೇಕದೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಮಾನಸವದು. ಅದರ 

ಸಹಜ ಭಾಷೆಯು ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶವೂ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತವೂ ಅಂತ:ಪ್ರೇರಿತವೂ ಆದ ಶಬ್ದವು. 

ಅದು ನಿಚ್ಚಳ ಇಲ್ಲವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹದು. ಈ ಆನಂದ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿಯ 

ವೈಭವದಿಂದ ಜಡಿದು ತುಂಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಮಾನಸದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಸೂರೆಗೊಂಡು 

ಈ ನೋಟ ಮತ್ತು ಶಬ್ದವನ್ನು. ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ವಹನಗೊಂಡು ಮಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು 

ಕಾವ್ಯದ ಉತ್ಸ್ಫುರಣದ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದು ಆಶ್ರಯ ನೀಡಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ 

ಶಕ್ತಿಯ ಈ ದಾಳಿಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 

ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ರೇಕ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆ 

ಪ್ರಭಾವದ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಸಂಗಡವೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಾಚೀನ 
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ವೈದೀಕ ದ್ರಷ್ಟಾರರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸತ್ಯದ ಮನೆಯಿಂದ "" ಸದನಾತ್ ಖತಸ್ಥ '' ಬರುತ್ತದೆ. 

ಹಃ ಮನೆಯು. ಒಂದು ಪರಮ ಆತ್ಮತತ್ವದ ಉನ್ನತವೂ ಸ ಸಹಜವೂ ಆದ ನೆಲೆ. ಅದು 

ಹಿಡಿದ ಒಂದು ವಾಸ್ತವತೆ ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಭಾವ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ 

ನಿಮ್ನ ಸತ್ಯವು ಮರೆಯಾಗಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ 

ಮೈವೆತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿರಪೇಕ್ದವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುವದು, ಅಪರೂಪವೇ. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಬೆಳಕಿನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಯ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಒಳಸೆಳವು 

ಬರುತ್ತದೆ. -ನಿರಾಕಾರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಭೆಯ ಮೋಡದ ಮುಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿ ಆಗ 

ನಾವು ಅದನ್ನು ಶಕ್ಕವಿದ್ದಪ್ಪೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಿ ೇಕರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 

ಅದರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಶಯವನ್ನೂ ಕಂಡು ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ ಅದನ್ನು 

ತಿರುಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಅವು ಆ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ವಠಶವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶಬ್ದವು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ 

ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಆಚೆಯಿಂದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಅಂತ: 

ಪ್ರೇರಣೆಯ ಆಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು 
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲೆದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇ ಹೃದಾತಷ್ಠಂ 

ಮನೀಷಾ.'' ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಳದಲ್ಲಿ 

ಅಂತ: ಪ್ರೇರಣೆಯ ಸತ್ವ ಸಂವೇದನೆ ಜೀವ, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದು 

ಈ ಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಯದ ಯಾವುದೋ ಗುಪ್ತ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ 
ಆಡಗಿದ್ದ ಮಹೋನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯಿದು. ಅದರ ತೆರೆಬಿದ್ದ ಸ್ಪಟಿಕದ ಕವಾಟಗಳು ಕೇವಲ 

ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಹಾಗೂ ಅಂಶಿಕ ಪಾರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೆಲಸಲ ಅರ್ಧತೆರೆದರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೆ 

ಪೂರ್ತಿಯೇ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. "" ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಗುಹಾಂಹಿತಂ ಗಹ್ವರೇಷ್ಟಂ ''ಈ 
ಕಾರಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಕಾವ್ಯವಾಣಿಯ ಧ್ವನಿ ದ 
ಛಾಯೆ ಮತ್ತೂ ಆಶಯವು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬೌದ್ಧೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದೂ 
ಪ್ರಾ ಣಮಯವಾಗಿ ಜೀವಂತವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು 
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾಗಿ ಒಳತಂದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಉಕ್ತಿಯ 'ಶಬ್ದವು “ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು. ಅಂತ: 
ಪ್ರೇರಿತವೂ 'ದೀಪ್ತಿವಂತವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಕವಾಟದ ತೆರೆಯನ್ನು ನಾವು 
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಗಿದಂತೆ, ಅದರೊಳಗಿಂದ (ಶಕ್ತಿಯ) ಉಕ್ಬೇಪಣೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆದಂತೆ, 
ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶದ ಕಸುವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು 
ನೇರವಾಗಿ ಅಧಿಮಾನಸ ನೋಟ. ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯಿಂದ ನಿರಪೇಕ್ದವೂ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ 
ಆದ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿಲುಕಲು ಶಕ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈಚಿನ ಕಾವ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಕ್ಟ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಬಲವು ಈ ಉಜ್ವಲ ಗುಹೆ - ೫ ಎಡ। 
ಕವಾಟವನ್ನು ಒಡೆದು ತೆರೆಯಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಸ? ಕೆಲಸಲ ಅಸ್ಪ 
ಕೆಲಸಲ ಅರಬೆರೆ ಅರಿವಿನಿಂದ ಹಾಗೆ ಒಡೆದು ತೆರದು. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಕತೆ, ಈ ಟ 
ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಯ ಅಂತ: ಪ್ರೇರಿತ ಸತ್ವದ ಕಾಣ್ಮೆ ಸ "ಪದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು 
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ಪಡೆಯುವ ಪ ಪ್ರ ಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪ ಖಂಡದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಕಾವ್ಯ ದಲ್ಲಿ 
ಅದು ಕೇವಲ ಈ ಸಂವೇದನೇಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಂತ ಬೇತಾಳದ ಭಾವನೆಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳ, 
ಅನುಭವಗಳ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಸು ಮಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಂತ: ಪ್ರೇರಿತ 
ಭಾವನೆಗಳ ಶೋಧವಾಗಿದೆ. ಜೀವಾತೃದ ತನ್ನತನದ ಅರಿವನ್ನು ಬಾಹ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದಂತೆ 
ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾ 'ಣಮಯ ಭೌತಿಕವನ್ನಾಗಿ. ಮಾಡಿದಂತೆ ಮತ್ತೂ ಭ್ರ ಬಾಹೃತ್ತದ ಒಳಾಯತಿ 
ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದಂತೆ ಮತ್ತೂ ಆ ಮೂಲಕ ಹೊಸದೊಂದು ಉಕ್ತಿ ಎನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ 
ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನದ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾವ್ಯವು ಚಕ 
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ತುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತೂ ನೋಟ 
ಹಾಗೂ ದನಿಛಭಾಯೆಯ ರಭಸದ ಬಾಹ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಐರಿಶ್ಕವಿಗಳೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರದ 
ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಾವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಠಾಕೂರ್, 
ಛಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಯಡು ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಕವಿಗಳು 
ಚಿತ್ಭಾವನೆ, ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದರ್ಶನದ ಇಲ್ಲವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಚೈತ್ಯರೂಪ 
ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪವಿತ್ತ ಕಲ್ಪಕತೆ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಶುದ್ಧ ಅಂತ: ಪ್ರೇರಿತ 

ಭಾವನೆಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ 

ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಲ ಪರಸ್ಪರ ಎರುದ್ದವಾದ ಒಲವುಗಳತ್ತ ಕಾಲಧರ್ಮದ ಒಂದೇ 

ಮೂಲಭೂತ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಚಾಲಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಯಶಸ್ಸಿನ ನೈಜವಾದ ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಆಗಬಲ್ಲ ಅಂತ: ಪ್ರೇರಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನು 

ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವದೇ ಒಂದು ತೊಡಕು. ಕಾವ್ಯ ಪರಿಭಾಷೆಯ ಹಳೆಯ ಚಟಗಳು ಈ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ತೀವ್ರತರ ಉತ್ಕಟತೆಗಳನ್ನು 

ಗಹನತರ ಆಳಗಳನ್ನು ಅಂತ:ಪ್ರೇರಿತ ಉಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತನೆಯ ಈ ಅಂಶಗನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸುತ್ತಲೂ 

ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತ ಇಲ್ಲವೆ ಅದನ್ನು ತೆಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು 

ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮಾತಿನ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. 

ಅದು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರಿಕ ಮತ್ತು ದೀಪ್ಮಗೊಂಡ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆಗೆ 

ತಳಹದಿಯಾಗಲಿದೆ. ತನ್ನ ಉತ್ತಮತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತಿಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ 

ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಸಂಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದು , ಅಂತ:ಪ್ರೇರಣೆಯ 
ರೀತಿಯ ಇಡಿಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಎಶಿಷ್ಠ ಇಂಚರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 

ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದಾಗಿಸುವ ಆಳವಾಗಿಸುವ ಮತ್ತೂ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯೇ 

ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾವ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲವೆ ಪರಿಣತವಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಒಡಮೂಡಿಸುವ 

ಸಂಭವವಿದೆ. 

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಲಕ್ಷಣವು ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತ 

ಮತ್ತೂ ಚೈತನ್ಯಮಯ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೃತೀಯ ಮಾತ್ರೆಯಾದ ಅಂತ:ಪ್ರೇರಣೆಯ ಹಾಗೂ 
ಉದೀಪನ ಅಥವಾ ಉಜಲಿಕರಣದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಂತಿಯಿಂದ 

ಇವುಗಳ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಭುಜಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕವಿಗಳ 
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ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತ್ತವೂ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತವೂ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶಕವೂ 

ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಆದ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ನಡುವೆ ನುಗ್ಗಿ ಬರುವುದುಂಟು. ಆದರೆ 

ಅದು ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರೆಯದೇ ಸಾಮಾನ್ಯಕರಣವು ಅದುವೆ ಹೆಚ್ಚು 

ಅಂತ:ಪ್ರೇರಣೆಯ ಪ್ರಥಮ ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವು. ಸಾಧನೆಯ 

ಪಾತಳಿಯು ಈ ಹೊಸ ಉಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣೀಯವಾದ 

ಮುಟ್ಟಯು. ಅದು ನಿಚ್ಚಳವೂ ಅಥವಾ ಸುಶ್ಚಿಷ್ಟವೂ ಸುಕುಮಾರವೂ ಆದ ಭಾಷೆಯ 

ಕಾವ್ಯಮಯ ಪರ್ಯಾಪೃತೆಯು.. ಈ ಅಲಂಕರಣದಿಂದಲೇ ಹಳೆಯ ಕವಿಗಳು 

ಹೊರಟದ್ದು ಅದು ಚೈತನ್ಯಯುತವಾದ ಕಾವ್ಯಮಯ ವಾಜ್ಮಯತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ 

ಭಾಷೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಿ ಜಡ ಕಲ್ಪತೆಯಿಂದ ಸಂಜ ಆಗುವ ಶಕ್ತಿ ಯನ್ನೂ ಕೂಡ 

ತಾಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಹಳೆಯ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ತರ ಉತ್ಸಾಹದ ಕ್ಚಣಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತವನ್ನು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ನೆರವೇರಿಸಲು ಅದು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ 

ದೀಪ್ತಿಯ ಆಶಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ಇಲ್ಲವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಸೇರಿಸುವದು. ಇದು ಅವರ ತೀರ ಅಪರೂಪದ ಉಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ 

ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನೂ ಛಾಯೆಯನ್ನೂ 

ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನೆ, ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರದ ಅಥವಾ 

ಅಂತರಿಕವಾದ ಅಂತ: ಪ್ರೇರಿತ ಜೈವಿಕ ದರ್ಶನದ ಅಥವಾ ಬಲಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚೈತ್ಯ 

ಇಲ್ಲವೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದ ಶುದ್ಧ ಅಂತ:ಪ್ರೇರಣಾತೃಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಲುಕಲಿಕ್ಕೇ 

ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತ: ಪ್ರೇರಿತ ವಿಚಾರ, ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಹಾಗೂ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲವೆ 

ಅನುಭವ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಬಾತಳಿಯ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವಿರಳವಾದ ತಥ್ಯದ ನಡುವಿನ 

ನಿರಾವರಣ, ಅಪೂರ್ವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಲ್ಲವೆ ಗರ್ಭಿತವಾದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ 

ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಭಾಷೆಯದು. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸಲ ಈ ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸುವದು ಭಾಷೆಗಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಯ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಸಂಗೀತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವವ್ಯಂಜನೆ. ನಾದವು ರಸವಿದ್ಯೆಯ 

ಮಾತು ಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರವನ್ನೇ ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಹಿಸಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಟವೂ ಪೌ ಬಾಢವೂ 

ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇವು ಪ್ರಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಣಮಿಸುವಂತೆ 
ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸಂಕ್ರಮಣಾವಸ್ಥೆ ಯು ಹಿರಿದಾದ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ 

ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂಸೆಗಳು, ಕಾವ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ವ 

ಚೇತನಗಳಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನೂ ಅವನ 
ಸಮಕಾಲೀನರೂ ಮಾನವನ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಸ್ವಯಂ ದರ್ಶನ, ಸ್ವಯಂ - ಭಾವನೆ 
ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಚಿಂತನೆಗಳ ಉತ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಆಕಾರವನ್ನೂ ಕೊಡುವಂತೆ 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಕವಿವಾಣಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಎರಕದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ದರು. ಆದರೆ ಈ 
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ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ 
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದೂ ಅನೇಕಾನೇಕ ವಿಶಾಲತೆಗಳಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನವಿರಾದ 
ಸೂಕ್ಷ ೬ೆಗಳಿಗೆ ನಿ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಸರ್ಗಾತೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರಗಳ 
ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿತ್ವದ ಎಲ್ಲ ಪಾತಳಿಗಳ ತೆರೆಯುವ ಸ ಸತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ 
ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿನ ಮಾನವನಲ್ಲಿನ ಅಂತರ್ತಮ ಸತ್ವ ಮತ್ತು ಚೇತನದ ದರ್ಶನ ಭಾವನೆ 

ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳ ಕೇವಲವಾದ ಬಾರಸರ್ಚವಗಳಿ, ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಆಕಾರವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿ 
ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಧ್ವನಿಗಳೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಗಳ ಇನ್ನೂ "ಎಚಿತ್ರ 
0ಬಹಾರಿ ಕಾಣುವ ಮತ್ತೂ ಸ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಿ ಸ್ವಿ ೇಕರಿಸಲ್ಪಡದಿರುವ ಸೂಕ್ಷ "ತೆಗಳೂ 

ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತ್ತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 
ಪ್ರಭುತ್ವವಿಲ್ಲದ ಕೆಲವರ ಕೃತಿಗಳೂ ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೂ ಲಯವಿದ್ದು ಅದನ್ನು 
ಶ್ರೀಮಂತವೂ, ವಿಪುಲವೂ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಶಯದ ದಾರಿದ್ರ್ಯವುಳ್ಳವರ ಕೃತಿಗಳೂ, 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪರಿಣತಿಗಳೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿಯೇ 
ಅರಳುತ್ತಿರುವ ಚೇತನದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನನೆಗಳಾಗಿ 

ಯಶಸ್ಸು ಗಳಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗಿನ ಗವ್ವರಗಳಲ್ಲಿಯ 

ಅಂತ:ಪ್ರೇರಣ ಸತ್ವದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೆರೆಯುವಂತಾಗಿಯೂ ತಾನು 

ಮಾಡಬೇಕಾದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 

ಪ್ರಭಾಸ್ಪೊಟಮಯವಾದ ಪರಾಬುದ್ಧಿ - ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಬಂಗಾರದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು 

ಒಡೆದು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬಲ್ಲ ಆ ವಾಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು 

ಮಾನವೀ ಭಾಷೆಯ ಮೂಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರಪೇಕ್ಚ ಕೇವಲ ಪರಮ ದರ್ಶನವನ್ನು 

ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊಯ್ಯುತ, ನೇರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಭೌಮವಾಗಿ ಅವತರಿಸಬೇಕು. 



ಪ್ರಕರಣ ಎಂಟು 

ಉಪಸಂಹಾರ 

ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾವ್ಯವು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾವ್ಯದ 

ವಾಣಿಯ ಕಲೆಗೆ ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು 

ಮಾನವನ ಅತ್ಯಂತ ಆಳದ ಆತ್ಮದ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಮಾತ್ರದ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ಚೇತನದ ಉದ್ಗಾರ 

ಎ ವ್ಯಕ್ತನೆ, ಈ ಉದ್ಗಾರ ಬೇರೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 

ಆತ್ಮದ ಸ್ವಾನುಭವದ ಅಂತರ್ತಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋಟದಲ್ಲಿ 

ಚೇತನದ ಅಂತರ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆಡಿತೋರಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಹ್ಯವಾದ 

ಕಲ್ಪಕತೆ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪದ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೋಟವನ್ನು 

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಿಂದೆಂದೂ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು 

ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ವಾಣಿಯ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ 

ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನೊ ಪ್ರತೀಕವನ್ನೋ ಬಳಸಿದೆ, ಹೊರತು 

ಅಂತರ್ತಮ ಅನುಭೂತಿಯ ನೇರವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಅಂಥ 

ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಶುದ್ಧ ಆಂತರರಿಕ ಅನುಭೂತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಮಿತ 

ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿಯೇ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಉನ್ನತ ದಾರ್ಶನಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯಂತೆ. ದೂರ ಪ್ರಾಚ್ಯದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವೂ 

ಆದ ನಿಸರ್ಗ ಚಿತ್ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಭಾವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅತಿ 

ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಕಾವ್ಯಮಯ ಪರಿವೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಂತೆ. 

ಈ ಕೊನೆಯದರ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯೂರೋಪದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ 

ಏಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಪ್ರಥಮ 

ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವದು ಇವುಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಸೃಜನಶೀಲವೂ 

ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯದೂ ಆದ ಆಂದೋಲನ ಇಲ್ಲವೇ ಕೃತಿಸರಣಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಆಂತರಿಕ 

ಸಂಗತಿಗಳಷ್ಟೇ, ಬಾಹ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ಕಾಣ್ಮೆಯ ಆಂತರಿಕ ರೀತಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ನಮಗೆ 

ಅತ್ಮನಿಷ್ಠವೂ ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠವೂ ಆದ ಎಲ್ಲ! ದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹದು. ಜೀವನ ನಿಸರ್ಗ 
ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭೆಟ್ಟಯಾಗುವ ಎಲ್ಲದರೊಂದಿಗೆ ಮಾನವನ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರದ 

ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾನವನ ಸತ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ ನೋಡುವಿಕೆಯು 

ಕವಿಯು ಈ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು 
ಪ್ರತೀಕವೋ, ಅಲಂಕಾರವೋ ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾದ ಉಕ್ತಿಯ ನೆರವಿಗೆ ತರಲಾದಾಗ ಕೂಡ 
ಅವನ್ನು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಅವರಣ 
ಇಲ್ಲವೇ ಅವಗುಂಠನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದೊಂದು ನೈಜವಾದ ಸಂವಾದ ಇಲ್ಲವೇ 
ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಬೇಕು. ಈ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಹಾಗೂ ಈ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯವಾಣಿಯ 
ಪೂರ್ತಿ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನ ಶರ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವೀಯ 
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ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮೀಕರಣದ ಪೂರ್ಣತೆಯೇ 
ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. "ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಮಾನವೀಯ ಮನಸ್ಸು ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಾದುಹೋಗುವದರಲ್ಲಿ 

` ತೊಡಗಿದೆ. ಅದು ಟೌಿದಡ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವೂ 'ಭಾತಪಘದಹಾದ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯದೂ ಆದ 
ಕಾಲಖಂಡದೊಳಗಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ಅಂತ:ಪೆ ಪ್ರೇರಿತ ಅನ್ವೇಷಣೆಯತ್ತ ಪ್ರಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. 
ಸತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಯ ತುಡುಕಾಟವೇ ತನ್ನ ಪ್ರವತ್ತಿಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯಲ್ಲಿ 
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಓತ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾರಿ ದಾಟ ಈ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ತಂದು 
ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲವು ನಿಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತ ತಡಕಾಟವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೆಲವು ಕೇವಲ ಸಂಕ್ರ ಮಣಾವಸ್ಟೆಯ ಪ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಅವೇ ಕೊನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, 
ಮುಕ್ತಾಯದ ಆಂದೋಲನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವು ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 
ಅವನತಿಗೆ ಒಯ್ಯಬಹುದು. ಅಂತ: ಪ್ರೇರಿತ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಮಯ 
ಮಾದರಿಯೊಂದಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತು 
ನಿಷ್ಠ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವುದು. ೨೫ ಟನೆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪ್ರಭೆಗಳ ನಡುವ 
ಸೀಮಾರೇಖೆಯಲ್ಲಯಃ ಸುಇಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ "ನಿಬಿಡ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಲ 
ಪ್ರಖರವಾದ ಪ್ರಭೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಣಗಳೊಳಗಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಹೋಗಲಾರದು. 
ಹೆಚ್ಚು ನವಿರಾದ ಮತ್ತು ನೈಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಯಲಾರದು. ಈ 
ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಸಿಲುಕಿ ಬಿದ್ದ ಭಾವಾನಾಮಯವೂ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕವೂ ಚಿತ್- ರೂಪವೂ ಆದ 
ಅಂತ:ಪ್ರೇರಿತ ಭಾವವೂ ಒಂದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಚೆಲುವೂ ಬೆಡಗೂ ಇದೆ. 
ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಲಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವುಸಲ ಇದೊಂದು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಲವು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಮಯ (ದೈವಿಕ) ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರೇರಣೆಯ 
ಅತಿಕರಣದತ್ತ ತಿಣಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶುದ್ಧವೂ - ಸುಕುಮಾರವೂ 
ಆದ ಚಿತ್ರೂಪದ ಅಂತಪೆ ಕ್ರೇರಣೆಯೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 
ಬೀಜವೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಐರಿಷ್ ಕವಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. 
ವಿಟ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾವ್ಯವು ಜೀವನದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ 

ಜೀವನ ಮಾನವನ ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನವಕೋಟಿಯ ವಿಶಾಲ ಆತ್ಮದ ಬೌದ್ಧಿಕ 

ಅಂತ:ಪೆ ಶೀರಣೆಯಿಂದ. ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸಿದ್ದು; ಉನ್ನತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ 

ಪ್ರದೀಪ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈವರೆಗೆ ನಿಲುಕಿದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಂತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉನ್ನತಿಯ 

ಮಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವದು. ಇಲ್ಲವೆ ಮಧ್ಯಂತರದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿ ಓಲಾಡುತ್ತಿರುವುದು 

ಟಾಕೂರರ ಕಾವ್ಯ. ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಶೋಧ 

ಮತು ಇಣಕುನೋಟಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆಳಕಿನ 

ಕಿರಣಜಾಲದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೃಶ್ಯ 

ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆಬೀಸಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕಾವ್ಯದ 

ವಿಶಾಲವಾದ ಆರ್ಕಷಣೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಈ ಯುಗದ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಲವಿನ ಅತ್ವಂತ 
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ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕುರುಹಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯ ಹೀಗೂ ಅನಿಸುವದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಯಾವ 

ಸಂಗತಿಗಳೂ ನಾವು ಶೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಗ್ರ ವಸ್ತುವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಶ್ಚಿತ 

ಪರಿಣಾಮವು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಭರವಸೆ ಸಾಗುವದು ಚೇತನದ 

ಪರಮ ಜ್ಯೋತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರವಾದ ಚಿನ್ಮಯ ಅನುಭವದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಹಾಗೂ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದವು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ 

ತಾಳಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಜೀವಾತ್ಮದ ವೈಶಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಬಲ ಇವೆರಡೂ 

ಒಂದನ್ನೊಂದು ಕೂಡಿದಾಗ - ಒಂದನ್ನೊಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು 

ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಶೋಧ ಮತ್ತು ಉದ್ಧಾರದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಐಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 

ಎರಕವಾದಾಗಲೇ. 

ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಕವಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಪರಿಣತಿ 

- ಪೂರ್ಣತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಶೋಧವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವದರ ಸಂಭವವಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ 

ಪೂರ್ವದ ಮನೋವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿನ್ಮಯ ಕಾಣ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಕ್ಕೇ 

ಒಂದು ಸತತವಾದ ನೀರವತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುವೆವೋ, 

ಅದರ ಸಾಧನೆಗೆಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಿ ೇಕರಿಸಲು ಬೆಳಗಿಸಲು ಇಡಿಯ ಜೀವನದ 

ಮೆಲೇ ಈ ಕಾಣ್ಠೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಳಿಸುವದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ 

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅನುಕೂಲವಿದು - ಅದು ಈಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಅರೆಬೆಳಗಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊರ 

ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಅತಿ ಬಹಿರ್ಮುಖ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಜೈಎಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಅದು 

ತೊಡಕುಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವೂ ಆದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ 

ಎಚಾರವೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕಣ್ಣೂ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವು 

ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆ ಹಳೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಕಾರ ರೂಪಗಳೂ 

ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೂ ವಿಶೇಅ ಮುತ್ತಿ ಸುತ್ತಲಾರವು. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಪೌರ್ವಾತ್ಯ 

ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮನೋವೃತಿಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಮಾಡುವ ಆಘಾತವು, 

ಒಂದೆಡೆಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನದೇ ಹಾಗು ಸನಾತನ ಸತ್ಯ ಪಥ್ಯಗಳ 

ಮೇಲೆ ಹೊರಚಿಸಿದ ಅಂತರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ವಿಚಾರದ ಮುಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ 

ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಜೀವಶಕ್ತಿಯ 

ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸ ಇವುಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಆಘಾತ - ಪ್ರತ್ಯಾಘಾತವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು 

ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾವ್ಯದ ತಾಯ್ತಂದೆ ಆಗಬೇಕು. ಜೀವನದ ವಿಶ್ವದ 

ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದ ಸಮಗ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ಆಳವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು 

ಆದರೆ ಮಾನವನ ಅತ್ಯಂತ ಆಳದ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು, ಮಾನದ. ಸತ್ವದಿಂದ ಹಾಗೂ ಎಶ್ವದ 

ಇನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಸತ್ವದಿಂದ ಅದರ ಆಳವನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂತರ್ತಮ 

ಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬರೇ ಅದರ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗಿನ ದಿವ್ಯ ದೈವಿಕ 
ವಾಸ್ತವತೆಯ ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ದೈವಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಶೋಧ - ಇದುವೇ ನಮ್ಮ 
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1 ಗಳು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಮೋಚಕ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ರಸಾತೃಕ 

ರೂಪವನ್ನು ಆತ್ಮಪ್ರ ಕಾಶಕ 'ಭಾಷೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಪ್ರಪಂಚವು ಹಿರಿದಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒತ್ತಡದವರೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಪುನರ್ನವವಾಗಿ 
ಾಕಹಾಪ್ಯತ್ರಕ ಹಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ; ಜಸ ಸಂಗತಿಗಳು 

ಆಸ್ತಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರಾನ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶ: ಗತಕಾಲದ ಧುರೀಣರಾಗಿದ 

ಕೆಲವೊಂದು ಹಳೆಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೂ ಬಲಿಷ್ಟ ಕಾವ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಇದುವರೆಗಿನ ಆಯ್ದ 

ವಾಹಕವೆನಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳೂ ಈ ಹೊಸ ಚೇತನದ ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಉಸಿರನ್ನು 

ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ದ್ರಾಸಾವನತಿಗೆ 

ಬೀಳುವದು ಅವುಗಳ ವಿಧಿಯಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು 
ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿರದ ಇಲ್ಲವೆ ಹುಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮೊದಲ ಕಾಣ್ಮೆಯಲ್ಲಿ 

ಇರುವ ಅಥವಾ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ 

ಮಹತ್ತಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಸ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೊಸ 

ಕಾವ್ಯಸಾಹಿತ್ವವನ್ನು ಇದಿರುನೋಡಬೇಕಾಗಲೂಬಹುದು. ಒಂದು ಭಾಷೆಯು ತನ್ನ 

ಚಕ್ರನೇಮಿಕ್ರಮದ ಸುತ್ತಿನೊಳಗಿನಿಂದ ಹಾಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಪ್ಪೇರಿ ಹಲವು 

ಕೋಟಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕ್ಹಯಿಸುತ್ತದೆ. . ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಎರಕಕ್ಕೆ 

ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಬಹುಶ: ಮಲೆತು ಮಡುವು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. 

ಉತ್ತಮತೆಯ ಆ ಹಳೆಯ ಎರಕ ಇಲ್ಲವೇ ಮೂಸೆಯಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ತತ್ವಕ್ಕೆ 

ಕುತ್ತು ತರದೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಿರಿಯುವ ಜಗ್ಗಾಟ ಬಿರುಸಿನ 

ತಿಣುಕಾಟಗಳಿಗೆ ಮುಳುವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಹ್ರಾಸವನ್ನು 

ಹೊಂದದೆ ಹೊರ ಸರಿಯುವಂತಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಸೇರಿ ಹೋಗಿ 

ಅದು "" ಕಲೆಗಾಗಿ-ಕಲೆ '” ಎಂಬ ಆಕರ್ಷಕ ಆದರೆ ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿಯಾದ ಅವಸ್ಥೆಗೆ 

ಹಾಯುವುದು. ಈ ಅವಸ್ಥೆಯು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆತ್ಮದ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಸವಿಯಾದ 

ಉದ್ಗಾರವನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆಂದೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯ 

ಸಿಲಾ ಉಪಭೋಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಲಾವಿಲಾಸವಾಗಿ 

ಮಾಡುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಐರೋಪ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಯುಗಲಕ್ಷಣಗಳ 

ಅಭಾವವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆಯ ಒಳಎರಕದ ಹಾಗೂ 

ಸತ್ವ ಚೇತನದ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪ ಪ್ರ ಯತ್ನಿಸುವದು ಒಂದು ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ 

ಪ್ರ 'ಹೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವರ್ತಮಾನ ಕುರಿತ ಹಾಗೂ ಕಳವಳದ ತುಡಿತದಲ್ಲಿ 

ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಂದು ಒತ್ತಾ ಯಗೊಳಿಸುವ ಒಲಮೆಯಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಲೆಯ 

ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಪಾಡುವ ಘಟಕವಿದೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು 

ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಿ. ಒಂದು ಕಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೌವನಗೊಳಿಸುವುದು 

ಎಂದಿಗೂ ಬಲಿಷ್ಟವಿರುವ ಚೇತನೀ ಶಕ್ತಿ ಯದು. ಈ ಐಂದ್ರ ಜಾಲಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದರ 

ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಮ್ಮೆ ಗ್ರಹಿಸ ಸದರೆ. ಮತ್ತು ವಿಕೃತ ಸ್ಫೂ ರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಬರೆ 
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ಪ್ರೇರಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೀರ್ಫಾವಧಿ ತೊಳಲಾಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ 

ಯೌವನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಹೊಸ ಸುತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. 

ಯಾತರ ಕುರಿತು ನೇರವಾಗಿ, ನಾನು ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವನೋ ಆ 
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯದ ಬಗೆಗೆ 
ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಕೂಲಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಅನುಕೂಲಗಳೂ 

ಇರುತ್ತವೆ . ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತ ಬಂದ ಸಾಹಿತ್ಯವದು. 

ಆದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಹಿರಿದಾದ ಸಹಜಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ತೆಜಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 

ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಯೂ 
ಇಲ್ಲ. ಬದಾಲಾಗಿ ಈ ಕಾವ್ಯವು ಯಾವಾಗಲು ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಸದ ಸ್ಚೈರ- ಸ್ವಚ್ಚಂದ 

ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸತ್ವವನ್ನು ತೋರಿದೆ. ಹಳೆಯ ಲಂಗರುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಇನ್ನೂ 

ಶೋಧಿಸದಿರುವ ಹೊಸನಾಡುಗಳತ್ತ ಹಾಯಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಲು ಅದು 

ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂರ್ತಿಸಿದ್ದತೆಯನ್ನು ತೋರಿದೆ. ಈ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರತಿಶಯವಾದ 

ಕಲ್ಪಕತೆಯ ಹಾಗೂ ಅಂತ:ಪ್ರೇರಣೆಯ ಭಾಷೆಯಿದೆ. ಮತ್ತು "ಅದನ್ನು ಜೀವಾತ್ಮ ಸತ್ವದ 
ಅಂತ: ಪ್ರೇರಿತ ಅಭಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲು ಉನ್ನತ ಮಾತ್ರ ಯಲ್ಲಿ ಎ. 

ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು "ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದೆ; 
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ:ಪೆ ಸರಿತ ಸತ್ತಚೇತನೆಯ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯವಾಣಿಗಾಗಿ ಅದು 
ನಿಯತಿಯಿಂದಲೇ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಯ ್ಥ್ಪ ಉಪಕರಣವೋ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 
ಅಪಯಶಸ್ಸು ತರವಲ್ಲ 'ಮುಖ ್ಯಗಂಡಾಂತರವು ಆಂಗ್ಲೊಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಮನಸ್ಸಿನ | 
ದಿಶೆಯಿಂದಲೇ ಕಾಸಗಿ ಇದೇಗ,] ಈ ದಿಶೆಯು ಇನ್ನೂ 'ನೆವಿರಾದ ಸೆಲ್ವಿಕ್ ಕಲ್ಪಕತೆಯ 
ಒಡಗೂಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬಲಿಷ್ಟವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 
ಮತ್ತು ಬಲಿದ ಒಂದು ಆಕಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ "ಏಡಿತವು ಒಂದು ಬಗೆಯ 
ಸಂಕೋಲೆಯೂ ಆಗಿದೆ.. ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿರಿದಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ 
ಔನ್ನತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಜಗಿಗ ಕೆಳಪಾತಳಿಗಳಲಿ ರಿಯೇ 
ದಸರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಭಾಷೆಯು ಗಾಢ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜನರದೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿಲ್ಲ, 

ಷ್ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ೆಲಿಕ್ ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದ ಚಿನ್ಮಯ ಸುಕುಮಾರತೆ 
ಹ ಉದೆ! ಲೇಶದೂಂದಿಗೆ ಹ ಕಾವ್ಯಕ್ಷೆ ತ್ರ ವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದು 
ಕೆಲಕಾಲವಾದರೂ, ಭಾರತದ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು 
ಕಲ್ಪಕತೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ. ರಾಯಭಾರ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು 
ಪಡೆಯುತ್ತಲೂ ಇದೆ. ಕಡಲಾಚೆಯ ನಾಡುಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಜಡಭಾ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ 
ಇನ್ನೂ ತೊಡಗಿದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಚವನ್ನು ಇನ್ನೂ 'ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೊಮ್ಮೆ 
ಬಂದರೆ ಇಂದು ಜರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದ ಹಃ ಭಾಷೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು 
ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಅವು ಕಳ್ಳ ವಿಶಿಷ್ಟವೂ ನವೋನವವೂ ಆದ ಘಟಕಗಳನ್ನು 
ತರಬಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಎಟ್ಟನ್ನ ಕಾವ್ಯವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
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ಮಾನವನ ಆತ್ಮದ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಲೀಸಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಮಯ ಉದ್ದಾರವನು 

ಜ್ ಶೆ ಗಿ ಷ್ಠ 
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ಯದ ಯೋಗವು ಇರುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯುರೋಪ್ದ 
ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹಿರಿದಾದ ದೈವಿಕಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದರ್ಶನದ 
ಗಣನೀಯವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸತ್ವ - ಚೇತನದ 
ಐಕ್ಯದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ 
ಉದ್ಗಾರ ವ್ಯಕ್ತನೆಯು, ತೀರಸಹಜವಾಗಿ ಒದಗಿಬರಬಹುದು. 

ಬರಲಿರುವ ಕಾವ್ಯದ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಒಂದು ಶರ್ತು ಎಂದರೆ ಮಾನವನ, ನಿಸರ್ಗದ 
ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿಯೂ 
ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಧಾರೆಯೆರೆಯುವದು. ಅದು ಜೀವನದ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಚಲನೆ 
ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಾನವೀ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾದ ಒಂದು 
ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು, ಪ್ರಸರಣೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತಹದು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹಾಯುಗಳಲ್ಲಿ 

ಇದುವೇ ಪರಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯಾಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ನವಾದ ಪ್ರಕಾರದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ರಸಾತೃಕ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಶೋಧವು ಕೇವಲ 
ಮೇಲ್ಬಾತಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಂಗುರವಾದ ಕಿರಿಯಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರತು 

ಅದು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವದು ವಿರಳವೇ. ನಿಜವಾದ 

ಉತ್ಸ್ಫುರಣವು ಪ್ರವೇಶಿಸುವದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಲನ ಸರಣಿಯಿಂದ. ಬಾಳಿನ 

ವಿಶಾಲಗೊಂಡ ಕ್ಷಿತಿಜದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಚೇತನದ 

ಉಡ್ಡಾಣದ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾನವ ವಂಶದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ 
ಸದ್ಯ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ವಿಶಾಲತರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ 

ದರ್ಶನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ವಂಶದ ಹಿರಿಮೆ ನಿಯತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ 
ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅಖಿಲ ಮಾನವತೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಮಾನವನೊಂದಿಗೆ ಮಾನವನ ಐಕ್ಯ 

ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದ ಮತ್ತು ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಐಕ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು 

ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಜೀವನದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ವಿಟ್ಟನ್ನನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಯುರೋಪದ 

ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಕಾಲೀನ ಕಾವ್ಯದ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿಗೊಂಡ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ದುರ್ಬಲವೆನಿಸುವ ಪರಿಷ್ಕೃತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಿಗಿಲಾದ ವಿಶಾಲ ಹಾಗೂ 

ಪ್ರಾಣವಂತಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು 

ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಚೇತನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಹಿರಿಮೆ 

ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಸ ಹುಟ್ಟಿನ ಯೌವನದ ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ 

ಕೂಡಿ ಒದಗಿ ಬರಬೇಕು. ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದೇ ಇನ್ನು ಸಾಲದು; ಅದು ತನ್ನ ಇನ್ನೂ 

ಹಿರಿದಾದ ಸತ್ವವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಇನ್ನೂ 
ನವಿರಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೋಮಲವೂ ಸಂಕೀರ್ಣವೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಆದ 

ಚೆನ್ನಯದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಈಚಿನ ಹಾಗೂ 
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ಸಮಕಾಲೀನ ಕವಿಗಳು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಗಹನತರವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಧಾರಣೆಗಳ ಹಾಗೂ 

ಅನುಭವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಸಾಲದು - ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಚಿನ್ಮಯ ಮನಸ್ಸು 

ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಕತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾನವ ವಂಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು 

ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಚೇತನದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು 

ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಪುನ: ಅರ್ಥೆಸಿ ಪುನ: ಎರಕ ಹೊಯ್ಯಬೇಕು. ಆ 

ತನಕವೂ ಇಂಥ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಾಲದು. ಈ ಆಧ್ಯಾತಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ 

ಕಾವ್ಯವು ಅದರ ಮುನ್ನ ಡೆಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾವ್ಯವು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕಣ್ಣು 

ಕೊಡಬೇಕು. ತನ್ನ ರಸಾತ್ಮಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ರೂಪಕೊಡಬೇಕು. ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯ 

ಸಾಲಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತೀಕರಣವನ್ನೇ ಅದು ತನ್ನ 

ಆಶಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ಬ್ರಹಾಂಡ ದರ್ಶನ, 

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನವನಲ್ಲಿಯೂ ದೇವತ್ವದ ಅವನು ತಾನು ಏನಿರುವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಹಾಗೆಯೇ, ಅವನ ದೈವಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಿದ್ದಿ 

ಸಾಕ್ಟಾತ್ಕಾರಗಳು, ಅವನ ವಿಚಾರ, ಭಾವನೆಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರಣಕೊಂಡ 

ಉದ್ದರಣ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಾಸಗೊಂಡ ಚಿನ್ಮಯ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ 

ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೈಜವೂ, ಆಳವೂ ಆದ ಒಳನೋಟ, ಮಾನವತೆಗೆ 

ಆಹ್ವಾನವಾದಂತಹ ಮಾನವ ಜೀವನದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೈವಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ: ಅರಳಿ ಮೊಗ 

ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮವು 
ಕೊಡ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮುನ್ನೋಟ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ 

ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿ ಒಳಪಡಿಸಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿಸುವ 

ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಬರಲಿರುವ ಅರುಣೋದಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಈ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ 

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಇದರ ಉದ್ಗಾರದ ಉತ್ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ 

ಕವಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯವರಿರಲಿ, ಮಾನವ ವಂಶದವರಿರಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾವ್ಯದ 

ಸೃಷ್ಟುರರಾಗುವರು - ಆಗಲಿ. 

೪  ೌೊೌಲೊೋ 



ತಿ37 
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ 

ಭವಿಷ್ಯ ಕಾವ್ಯವು ಮೊದಲಿಗೆ "ಆರ್ಯ' ನಿಯತಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಲೇಖನಮಾಲೆಯಾಗಿ (11-12-1917 ರಿಂದ 15-2-1929 ರವರೆಗೆ) 

ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಗ್ರಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು 
ಅದನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಆಲೋಚಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು 

ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷತ: ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಕವಿಗಳ 

ಕುರಿತಾಗಿ. ಆದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಸಿದ ವಎಷಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲವು 

ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅವರಿಗೆ ಬರೆಯಲು ಶಕ್ಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈ 

ವರ್ತಮಾನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು 
ವಸ್ತುತ: ಮೂಲ ಪ್ರಬಂಧಗಳದೇ ಪುನರ್ಮುದ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 



0೬, ೫ 
ಇದಲ ೪ಎಗಳ: 

ಟ್. ಹಟ 
ಆ ಬ ಅಭಿಪಕ್ರಿ ಸಾನ ಭರ್ಛಗಾಲದು *,1 ಕ 

ಇರ್ಥ್ದರ್ಸ ೪ 

ಆಕ್ಟ್ನಯೂ ಮಾಧರಿನಲ್ಲಿಸರೂ ದೇವಡ ಅವಸ್ ತನು ಏನಿಡುವೆ ಎಬುಂದಲ್ಲಿ' | 
“ತಳೂರು' ಕತ್ತಿ ವಷದ ಯಾಕೆಂಗುಖ ಅವನ ದೈನಿಕ ಸಾಧ್ಯತಗಳ ಇಡ್ಟಿ 

ಹಾಖ್ಬಾರ್ಟರ ಸರು. ಅಮ ದಟ, ಸಅದಿ ಸತ್ತ ಕ್ರಯ ರಳ ಅಧ್ಯ. 
ಜಾಡ್ಯಗೆಡ' ಕೆಟ್ಕು ವಾಲಸಗೂಂ ತ ಚಚ್ಚಿ ಒಡ ತುತ್ತು ಹೃಲಯ ಆಭನ ಸ್ಲಳ 

ತ ಷೈಶ್ಜ. ಇರ್ಡಿದನ್ಟ ಹೇತ್ಡ ಸ ಫೈಪಪುನ ಇರಾ ಆದ ನಜತೋಟ, ಆ | 
ಬ ಬ ದ] ಮುತ್ತಾ ುದ್ರೀಕಗಳಿಳ್ಳು ತಚ್ಬು 
ಇಗೆ; ಕಣಜಘ ಹೆಚ್ಚು ದೈವಿಕ ಸಾಧ್ಯ ೫6 ಘೂಕಸಿಸಾ 
ಎಡೆ ರಾವ ಮತ್ತು ತೆಗೆ ಹಚ್ಚು ? ನಿಜ್ಜಇಇಜಗಿ ಅವಾಜರಣಗೊಂಡ' | 
ಶಾ! ಆಡಿದ ಹಿ೦ಹು ಘೂಾಂಗಲಿದೆ ಬ್ಯಾಗಿಷ್ಯಒ. ಜೆ ಸಂಗ್ಶಿಗಳಷ್ನು ಮಾ 

೫ ಚಕ್ಕಿ ಜಬ (ಇ. ್ಥುಲಿಕ್ೂಾ ೧ಜೆಳುಗಿ- ಒಳಪಡಿಸಿ ವಾಸ ವಷಾಗಿಗುದೆ. 
ಳಾ ಒಆ ಅಗಣೀಧಯ ಗ ಇಷ್ಟಗಳು ಯತು ದಟ... 

ಜಗಳ ಜೋತಿ ಮಾತ್ತು ಇದಲ ಉದ್ಧಾರಡಿ ಉತ್ ಯಂದ ಮಾತನಾಡುವ 
ಓಟ ಘನ ತಿೊಗುರಲಿ ಸಾಷವ ಪಡತನಾಹಿ 61೫1... 

" ಜಾ . ಚಕಾ, ಹ 
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